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Το φετινό καλοκαίρι οι εκδηλώ-
σεις του Συλλόγου μας αλλά και
του Μουσείου  , ξεπέρασαν κάθε

προηγούμενο.  

Την Παρασκευή 15 Αυγούστου , τε-
λέσθηκε θεία λειτουργία και αρτοκλα-
σία στην Παναγία , στον Μαχαλά, με
μεγάλη προσέλευση πιστών .

Την Κυριακή 17 Αυγούστου, έγινε η
Τακτική Εκλογοαπολογιστική Γενική
Συνέλευση του Συλλόγου . Έγινε ενη-
μέρωση των μελών για τα πεπραγμένα
και τον οικονομικό απολογισμό. Ακού-
σθηκαν γνώμες , απόψεις και ιδέες από
τους παρευρισκομένους, πάντα για το
καλό του Συλλόγου και του χωριού
μας . Ακολούθησε ψηφοφορία για την
εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου
όπου και αναδείχθηκαν τα νέα μέλη
του Δ.Σ.   Ξεχωριστή ήταν  η  βρά-
βευση του δασκάλου και συγγραφέα
Γεωργίου Ηλία Ζημιανίτη και η παρου-
σίαση του βιβλίου του . Συγκινητική
επίσης ήταν και η στιγμή όπου ο σύλ-
λογος, τιμώντας την μνήμη του δω-
ρητή οργάνων σώματος Σεραφέιμ
Ιωάννου Καρφή, απένειμε την πλακέτα
του συλλόγου στην οικογένειά του . 

Την Δευτέρα 18 Αυγούστου, διασκε-

δάσαμε όλοι με την θεατρική παρά-
σταση “Γκόλφω forever”

Την Τρίτη 19 Αυγούστου, το κυνήγι
του χαμένου θησαυρού ΄΄Ανακαλύ-
πτοντας μέσα και γύρο από το Μου-
σείο ΄΄  ενθουσίασε τους μικρούς μας
φίλους αλλά και τους μεγάλους .
Την Τετάρτη 20 Αυγούστου,  οι νέοι
μας διασκέδασαν στη Γιορτή Νεολαίας
, στην πλατεία του χωριού .
Την Πέμπτη 21 Αυγούστου, η καθιε-
ρωμένη πλέον, συνάντηση στον ανα-
καινισμένο Μύλο του χωριού, με γλυκά
και μεζεδάκια από τις γυναίκες του χω-
ριού , έδωσε ένα άλλο χρώμα στις εκ-
δηλώσεις μας .
Το Σάββατο 23 Αυγούστου , ο κύκλος
των εκδηλώσεων έκλεισε με την μου-
σικοχορευτική βραδιά , πάντα με πα-
ραδοσιακή μουσική , τραγούδια και
χορούς απ΄ όλη την Ελλάδα  που κρά-
τησαν το γλέντι μέχρι το πρωί .

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους συμ-
μετείχαν στις εκδηλώσεις του Συλλόγου
μας , τους συγχωριανούς  , τους φίλους
και τους χορηγούς μας , ευχόμενοι  του
χρόνου ακόμη καλύτερα .

Το  Δ.Σ. του Συλλόγου

Εκδηλώσεις στο Δίκαστρο “Καλοκαίρι 2014” 
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Τo Δίκαστρο
Tριμηνιαία ενημερωτική έκδοση του

Συλλόγου
του απανταχού Δικαστριωτών

ΚΩΔΙΚΟΣ: 6558

Εκδότης:
Σύλλογος Απανταχού
Δικαστριωτών

ΔΙΚΑΣΤΡΟ ΦΘ/ΔΑΣ - Τ.Κ. 35017

Yπεύθυνος Έκδοσης:
Γεώργιος Θ. Γιαννακόπουλος

Πρόεδρος Συλλόγου
Απανταχού Δικαστριωτών

Τηλ.: 210-6854253 • Kιν.: 6972239109

Συντακτική Επιτροπή:
Λάμπρος Κ. Γράββαλος 22310 50226

Γεώργιος Ηλ. Ζημιανίτης
Λεωνίδας Ι. Καρφής 210 9343162

Κων. Γ. Καρφής 22310 62033 - 6974038172

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

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

ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ο.Ε.
YΨΗΛΑΝΤΟΥ 55 ΛΑΜΙΑ

Τηλ.: 22310 34521 • FAX: 22310 43856
e-mail: papress@hotmail.com

κοινωνικα ENIΣΧΥΣΑΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ,  ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 

& TO ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΣ στους τραπεζικούς 
Λογαριασμούς του Συλλόγου 
Απανταχού Δικαστριωτών

Εθνικής Τράπεζας:
067/559811-79

Eurobank πρώην Τ.Τ.:
0026.0740.1.1.

0101676583

Τράπεζα Πειραιώς:
6292-010108-741

Άρθρα - Κείμενα
Αγγελίες-Ανακοινώσεις

στο μέλος της Συντακτικής Επιτροπής:

Κων/νο Γ. Καρφή
Σιδ. Σταθμό Λιανοκλαδίου

Τ.Κ. 35100 ΛΑΜΙΑ

Συνδρομές - 
Προσφορές

Για συνδρομές – 
οικονομική ενίσχυση

για το μουσείο 

Εθνική τράπεζα 
Αρ. Λογαριαμού:

825/747841-02

Θάνατοι
• Στις 17-7-14 απεβίωσε η Κόρδα Ει-
ρήνη του Κων/νου ετών 97.
Εψάλη και ετάφη στο Δίκαστρο.

• Στις 20-7-14 απεβίωσε ο Χρήστος
Καρακώστας ετών 77. Εψάλη και
ετάφη στην Υπάτη.

Θερμά συλλυπητήρια 
στους οικείου τους!

Γάμοι
• Στις 26-7-14 ο Θεοφάνης Καραγιάν-
νης και η Κωνσταντίνα Γράββαλου του
Aνδρέα ετέλεσαν τον γάμο τους και
βάπτισαν το αγοράκι τους και το όνομα
αυτού Δημήτριος.

Να τους ζήσει 
και να είναι ευτυχισμένοι!

ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Καρφής Ηλίας.............................................. 5€
Γιαννακάκης Γρηγόρης ...............................5€
Γιαννακάκη Παναγιώτα ...............................5€
Σουλιώτης Παναγιώτης .............................10€
Καρφής Ιωάννης του Κ................................5€
Αντώνη Σταυρούλα-Γεωργίου Βασίλης...........15€

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Καρράς Δημήτρης (για την εφημερίδα) .......20€
Τσίτσος Γιάννης  (για την εφημερίδα) .........20€
Δημητρίου Πέτρος (για την εφημερίδα) ......30€
Δημήτριου Πέτρος (εις μνήμην του
βαφτισημιού του Βίγλη Ταξιάρχη) ..................20€
Γκιώνης Παναγιώτης .......................................20€
Μήτσιος Παναγιώτης.................................20€
Τσιρώνη Αλεξάνδρα .................................70€
Λαϊτσας Χρήστος` ......................................50€
Αλεξόπουλος Ιωάννης................................... 20€
Κώστας Χριστόπουλος - Όλγα Πιλάλη ..........20€
Αντρέας Υφαντής ..............................................8€
Καρακώστα Βασιλική.......................................20€
Πιλάλης Γιάννης του Αθαν. ............................10€
Πιλάλης Θανάσης ............................................20€
Καρφής Κώστας του Ιωάννη ..........................50€
Κυριακάκη Αργυρώ..........................................50€
Συλεούνης Γιώργος ........................................50€
Αγγελόπουλος Κώστας .................................. 20€
Βαγιάκος Γιώργος .......................................... 60€
Καραγιάννης Φάνης ........................................30€
Λάμπος Γιώργος ..............................................20€
Δημοπούλου Ευαγγελία..................................20€
Γεωργαντάς Γιώργος ....................................100€
Γεωρναράς Γιώργος........................................20€
Χριστόπουλος Λάμπρος ..................................20€
Πιλάλη Στέλλα .................................................30€
Ελένη Ρήγα - Χαραλάμπους ...........................20€
Ρήγας Δημήτρης .............................................20€
Πιλάλης Ηλίας ..................................................20€
Μουρίκης Ανέστης ..........................................40€
Αντωνή Σταυρούλα .........................................20€
Γιαννάκος Κώστας...........................................10€
Γιαννακάκης Κώστας ........................................5€
Καρφής Ηλίας ..................................................15€
Αλεξοπούλου  Γεωργία ...................................10€
Παπασταύρου - Γεδεών Ειρήνη .....................15€
Παπασταύρου Παναγιώτης .............................15€
Μανώλης Ιωάννης (εφημεριδα) ..........................5€
Χαμπέρη Ελένη ................................................10€
Ζημιανίτη Ντίνα ...............................................10€
Γράββαλος Γιάννης.........................................20€
Γιαννακάκη Κατερίνα (εφημεριδα) ...................10€
Γιαννακάκη Θεοδώρα (εφημεριδα) ..................10€
Σουλιώτης Παναγιώτης...................................20€
Αγγελόπουλος Δημήτρης ...............................20€
Λογοθέτη Αθανασία ........................................10€
Αρμακά Ελευθερία ............................................5€
Καρφής Κώστας του Ιωαν...............................20€
Λαίτσας Κώστας.................................................5€
Τσιμπάνος Νικόλαος .......................................50€

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Πέτρος - Μαρία Χριστοπούλου ..200 $
- / -              - / -                    200 $

για εφημερίδα

Καρφής Βασίλης - Ζιάκα Μαρία ....20€
Γιαννακόπουλος Μάκης ................20€
Κόρδας Σεραφείμ του Πέτρου......10€
Ρήγας Σπύρος ................................20€
Κόρδας Λάμπρος του Ιωαν. ..........50€
Καρφής Γιάννης ............................20€
Γράββαλος Αντρέας ......................10€
Γκιόλας Χρήστος .......................... 20€
Καρακώστας Παναγιώτης ..............20€
Γράββαλος Βαγγέλης ......................5€
Αγγελόπουλος Γρηγόρης ..............10€
συνδρομη και εφημεριδα
Παπαφωτίου Γιώργος  ..................10€
(συνδρομή και εφημερίδα)
Γιαννακοπούλου Άννα(εφημερίδα) 20€
Κατσαρή Αντωνία ..........................20€
(συνδρομή και εφημερίδα)
Στόγια Μαρία (εφημερίδα) ................50$ 
Γεωργαντάς Γιώργος ....................15€
εφημεριδα
Dr. Χαμπέρη Κατίνα ........................40$  
συνδρομη και εφημεριδα
Ζημιανίτης Λεωνίδας(εφημερίδα) .. 30€
Ζημιανίτης Γιώργος(εφημερίδα) ....30€
Χριστόπουλος Γιώργος (εφημερίδα) ....20€
Κανελλόπουλος Δημήτρης
(εφημερίδα)...................................... 20€
Καλογιάννη Βούλα  ......................40€

-  /  -              (εφημερίδα) ....20€
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ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ 
ΠΑΡΙΓΕΛΑΣΜΑΤΑ

Δω πιό πέρα σε μια ράχη χορεύαν πέντέξι βλάχοι
και τολέγαν το τραγούδι του παπά μας το γαϊδούρι
δεν μπορεί για να βαδίσει κι έπεσε για να ψοφήσει.
Κάθεται ο παπάς και ψέλνει και η παπαδιά του λέει:
Σώπασε ωρέ παπούλη κι αν ψωφήσει το γαϊδούρι

διάφορο δικό μας θάναι: Τα μαλλιά του θα τα κάνω γούνα
το τομάρι του συγγούνα.

Το κεφάλι του τσουκάλα για να πίνον τα σκυλιά μας γάλα.

Η κακιά μου συνυφάδα ακαμάτρα με φωνάζει 
ιγώ δεν είμαι ακαμάτρα παρά είμαι χρυσοχέρα.
Εγνεθα στο μήνα αδράχτι και στο ξάμηνο κουβάρι
Έπιασα να τα ιδιάσω στόνα αυτί τάλλο της γάτας
βλέπει η γάτα το ποντίκι και μου κόβει το διασίδι.
Γρήγορα φωτιά στο σπίτι για να κάψω το ποντίκι.

Βαράτε βιολητζήδες τα όργανα καλά
να χορέψουν τα κορίτσια σαν αρνιά και σαν κατσίκια,
να χορέψουν οι νυφάδες σαν τις όμορφες φοράδες,
να χορέψουν οι γαμπροί σαν κοκόρια στην αυλή
να χορέψουν οι γριές σαν τομάρια σαν προβιές,
να χορέψουν οι γερόντοι σαν παλιάλογα στ'αλώνι.

Λύσε δέσε το παιδί πέρα δώθε στην αυλή,
τι να κάνω η φτωχή πούμαι η δόλια μοναχή
πούμαι η δόλια μοναξιά και συμπάω τα δαυλιά
κι'έρχεται από κοντά η κακιά η πεθερά...

Έτσι μούρχεται θεέ μου
να της δώσω μια σπρωξιά
βόηθα Χριστέ και Παναγιά.

Λαογραφικές Καταγραφές

Αυτοί που κατοίκησαν τον όμορφο
τούτο τόπο και τον παρέδωσαν σε
μάς σήμερα “σκιές αθώρητες πλα-

τιές στη σκέψη μας πλανιούνται, λές και αγ-
καλιάζουν το χωριό οι άχραντες ψυχές
τους.” Αυτοί οι απλοί ξώμαχοι ήταν οι άν-
θρωποι του ηχηρού, απελευθερωτικού γέ-
λιου με ιδιαίτερη ροπή στην όμορφη
σάτιρα, τη λεπτή ειρωνεία, τον διακριτικό
σαρκασμό και αγνό περίγελο. Γελούσαν
από απλή χαρά, γιατί ένιωθαν γεροί, γιατί
αισθάνονταν καλά και δυνατοί, όπως
ωραίος και δυνατός ήταν και ο βουνίσιος
κόσμος που τους περιέβαλε. Γελούσαν
ακόμη τις λύπες, στις κακοτυχίες, στις ανα-
ποδιές με ισορροπημένη τη δύναμη του
μυαλού και τη χάρη της ψυχής. Περιφρο-
νούσαν τον πόνο και τη δυστυχία που τους
παραμόνευαν και “έκαναν το χάρο να σκά-
σει απ' το κακό του” με μια θέληση και πεί-

σμα άξια θαυμασμού. Με το γέλιο εξέφρα-
σαν τη φιλοσοφία της ζωής. Την εναντιωσή
τους στις όποιες δυσκολίες της μοίρας και
την περιφρόνησή τους στον “ψεύτικο ντου-
νιά και τον απάνω κόσμο”. Ακόμα και στο
“βόγγημα του πόνου” η έκφρασή τους είναι
λεβέντικη. Δεν συμβιβάζονται δεν “κιο-
τεύουν στην κακοτυχία”. Αντίθετα πα-
λεύουν, αισιοδοξούν. Δεν αφήνουν καμμία
ευκαιρία να περάσει χωρίς να δημιουργή-
σουν, να γλεντήσουν, να αστειευτούν, να
γελάσουν. Αφορμές γι αυτό  και τα πιο
μικρά και αθώα περιστατικά. “ Κόβει το
μάτι τους, αφουγκραίνεται τ' αυτί τους”.
Επισημαίνουν τις αδυναμίες τους, κοροϊ-
δεύουν και κοροϊδεύονται, πειράζουν και
φιλοσοφούν σε εύθυμες συνάξεις όπως¨θέ-
ρισμα, αλώνια, ξεφλούδισμα και νυχτέρια.
Αυστηροί στον τρόπο ζωής, αψείς και

σκληροί στην καθημερινή βιοπάλη. Δυνατά

σφραγισμένοι από το περιβάλλον και τις πα-
ραδόσεις, ζούσαν λατρευτικά τις χαρές και
τις λύπες στην κλειστή κοινωνία του χωριού
τους. Σαν τους πλησιάζεις ξέρουν και σου
αποκαλύπτουν έναν κόσμο από αρχές, αξίες
και παραξενιές με έντονη την γεωργική, ποι-
μενική και βουνίσια ζωή γεμάτη μύθους,
θρύλους και ιδιότυπες δοξασίες. Πιστοί στα
πατροπαράδοτα ήθη και έθιμα, με την ξεχω-
ριστή φρασεολογία, τις προλήψεις, τις αντι-
λήψεις, τους άγραφους κοινωνικούς νόμους
και ότι τους συγκινεί και “βαστιέται από τα
σώψυχά τους”.
Παραθέτω σταχυολογημένα από τη ζωή

τους: Παινέματα, λιανοτράγουδα της αγά-
πης και χορευτικά περιγελάσματα όπως τα
άκουσα από σοφούς και ηλικιωμένους χα-
ρισματικούς διασκεδαστές και εύθυμους τύ-
πους του τόπου μας. 

ΠΑΙΝΕΜΑΤΑ

Κόρημ' τι μάνα σέκανε
και ποιόν πατέρα έχεις;
Η μάνα μ'είναι η πέρδικα
πατέρας μου ο πετρίτης
κι εγώ το νεραϊδόπουλο
της μοίρας το γραμμένο!

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΜΙΚΡΟΥ 
ΠΑΙΔΙΟΥ

Στην Παναγίτσα μου μπροστά 
τα χέρια μου σταυρώνω
της λέω μάνα του Χριστού 
παρθένα μου Μαρία.

Εσύ που όλους τους πονείς...
Δίνε υγεία στους γονείς
και προκοπή σε μένα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Παρακαλούμε τα μέλη του Συλλόγου που δεν έχουν
ακόμη τακτοποιήσει την  οικονομική συμμετοχή τους,
“ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ” μπορούν να καταθέ-
σουν την συνδρομή τους στους τραπεζικούς λογαρια-
σμούς του Συλλόγου, στις Τράπεζες  : Αγροτική, Εθνική
, Πειραιώς & Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.   Η βιωσιμότητα
του Συλλόγου στηρίζεται σε εσάς!

Εκ του Δ.Σ.

Ευχαριστίες
Σε όλους τους καιρούς η προσφορά είναι αυτή που κάνει την ειδο-
ποιό διαφορά. Είναι αυτή που η ανιδιοτελής προσφορά, σε όλες τις
μορφές της, που “πάει” την ψυχή μας λίγο παραπέρα.
Νιώθω, έτσι την ανάγκη να ευχαριστήσω τον ιερέα, τους επιτρόπους
και ιδιαίτερα τους εξαίρετους ιεροψάλτες κ.Λάμπρο Γράββαλο και
κ. Γεώργιο Γκάνιο που συλλειτούργησαν την 5η Αυγούστου στην εκ-
κλησία της Παναγίας μας σε μία οικογενειακή λειτουργία.
Ευχαριστώ επίσης όλο το εκκλησιασμα που προσευχήθηκε μαζί μας.
Εύχομαι και παρακαλώ να έχουμε την ευλογία της συμμετοχής σε
πολλές πολλές λειτουργίες.

Γεωργία Αλεξοπούλου
Δασκάλα

του Νικολάου Σωτηρόπουλου
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του Λεωνίδα Ιωάννου Καρφή,
Αντιστρατήγου ε.α.

(συνέχεια στη σελ.5)

Ιερές Εικόνες:
Σεβασμός, Τιμή, Ασπασμός και Προσκύνηση

Ετυμολογία-Έννοια  της Εικόνας

Η λέξη «Εικόνα» ετυμολογείται από το αρχαιοελληνικό
ρήμα «εικάζω» και σημαίνει «γραφή εικασμένη, εζωγρα-
φημένη, ομοία τη πραγματικότητι». Στην Ορθόδοξη Εκ-
κλησία,  «Εικόνα  είναι η ζωγραφική παράσταση της ιερής
μορφής του Χριστού, της Παναγίας και γενικά όλων των
Αγίων  και Ιερών Προσώπων, η οποία κατασκευάζεται με
ειδική τεχνική και τεχνοτροπία και αποτελεί τμήμα της
αγιογράφησης Ναού».

Κατά τον  Άγιο  Ιωάννη  Δαμασκηνό, «Εικών  εστίν  ομοί-
ωμα  και παράδειγμα και εκτύπωμά τινος, εν εαυτώ δει-
κνύον τον εικονιζόμενον».  

Oι Μάρτυρες της Πίστης 
και οι  Ιερές Εικόνες

Οι πρώτες Εικόνες εικονίζουν την Παναγία και  αποδί-
δονται στον Ευαγγελιστή Λουκά, «όστις τον θείον και  σε-
βάσμιον χαρακτήρα της Θεοτόκου Μαρίας, έτι εν σαρκί
αυτής  ζώσης, εν Ιερουσαλήμ, και τας διατριβάς ποιουμέ-
νης εν τη Αγία Σιών,  ζωγραφικαίς τε μίξεσι, την της πα-
νάγνου στήλην εν πίναξι διεχάραξε και ως εν κατόπτρω
τη μετέπειτα γενεά εγκαταλελοιπώς». Οι Εικόνες αυτές
είναι: της Παναγίας Μονής  Κυνηγών, της Παναγίας Μονής
Κύκκου, της Παναγίας Μονής Σουμελά και της Παναγίας
Μονής Μεγάλου Σπηλαίου.

Η χριστιανική Εικονογραφία ή Αγιογραφία άρχισε την
περίοδο «της Μαρτυρίας της Πίστης» και του «Μαρτυρίου
των Χριστιανών», με τις Εικόνες των πρώτων Αγίων Μαρ-
τύρων. Κατά την επέτειο του Μαρτυρίου κάθε Μάρτυρος,
οι χριστιανοί πραγματοποιούσαν σύναξη στον τόπο του
μαρτυρίου ή του τάφου του, όπου και τοποθετούσαν  την
Εικόνα  του,  «εις ανάμνηση του Μαρτυρίου του, προς δόξα
του Θεού και ενίσχυση της Πίστης τους  και προς  Τιμή,
Ασπασμό και Προσκύνηση».

Η προβολή των Εικόνων των πρώτων Μαρτύρων,
στους τόπους του μαρτυρίου ή του τάφου τους, αποτέλεσε

την απαρχή  της  προβολής και καθιέρωσης των Εικόνων
τους και των Εικόνων του  Χριστού,  της Θεοτόκου, των
Αποστόλων και των Αγίων Μαρτύρων και στους πρώτους
Ευκτήριους Οίκους των πρώτων Χριστιανών. Εξαρχής, Ει-
κόνες απαραίτητες στους Ευκτήριους Οίκους θεωρήθηκαν
οι Εικόνες,  του Χριστού, της Θεοτόκου, του Ιωάννου του
Προδρόμου και του Μάρτυρος  Αγίου, του οποίου ο Οίκος
έφερε το όνομα.

Η αναγνώριση του Χριστιανισμού 
και οι Ιερές Εικόνες

H ανακήρυξη του Χριστιανισμού από το Μ. Κων/νο, ως
επισήμου Θρησκείας του Ελληνορωμαϊκού κράτους και το
έντονο ενδιαφέρον  της μητρός του Αγίας Ελένης υπέρ
των Αγίων Τόπων, όπου συνέβησαν τα μεγάλα γεγονότα
της ζωής του Χριστού (Γέννηση, Σταύρωση, Ανάσταση,
Ανάληψη), είχαν ως αποτέλεσμα την ανέγερση  επιβλητι-
κών Ιερών Ναών, αρχικά στους Αγίους Τόπους και στη συ-
νέχεια απανταχού της Ελληνορωμαϊκής επικράτειας,
καθώς και την καθιέρωση των Εικόνων στους Ιερούς
Ναούς  και την χρήση τους στη  Θεία Λατρεία. 

Στην Ορθόδοξη Εκκλησία, οι  Εικόνες του Χριστού, της
Παναγίας,  των Αποστόλων και των Αγίων  είναι  όλως απα-
ραίτητες, για την τέλεση της Θείας Λατρείας. Ουδείς Ναός
υπήρξε, μετά τον Μ. Κων/νο, χωρίς Εικόνες και ουδεμία
Ιερή Ακολουθία τελείται, χωρίς την παρουσία, έστω και
μιας Εικόνας.  Η παρουσία των Εικόνων στους Ιερούς
Ναούς και στη Θεία Λατρεία είναι μεγίστη. Με τις Εικόνες
«δημιουργείται κλίμα Προσευχής,  Κατάνυξης και  Αίσθη-
σης  της ζώσης συμμετοχής των εικονιζόμενων Αγίων στην
τελούμενη  Θεία  Λατρεία».

Η Ιερότητα των Εικόνων της Εκκλησίας

Οι Εικόνες είναι τμήματα της Αγιογράφησης ή Εικονο-
γράφησης  των Ιερών Ναών. Αναρτώνται, τοποθετούνται
ή εικονίζονται μόνο στους Ιερούς Ναούς  και σε καθορι-

σμένες θέσεις  (κατά θέσεις Εικόνων  και  κύκλους Εικό-
νων), σε αντιστοιχία προς τον κύκλο των μεγάλων γεγο-
νότων της ζωής του Χριστού (Προφητείες, Ευαγγελισμός,
Γέννηση, Βάπτιση, Διδασκαλία, Σταύρωση, Ανάσταση,
Ανάληψη). Η θέση των Εικόνων εντός των Ναών, η Αγιό-
τητα των εικονιζόμενων Προσώπων  και η θεολογική συ-
σχέτισή τους  προς την Θεία Λατρεία καθιστούν τις Εικόνες
Ιερές.  Την Ιερότητα των Εικόνων εκφράζουν  και  τα προ
αυτών  Κανδήλια,  Κεριά  και  το  προσφερόμενο Θυμίαμα. 

Οι Εικόνες, που προορίζονται για τα Εικονοστάσια των
σπιτιών των Χριστιανών, πρέπει να παραμένουν, επί 40
ημέρες,  στο Ιερό Ναό της Ενορίας τους,  για να λειτουρ-
γηθούν και να προσλάβουν την Ιερότητα. Έτσι, λειτουρ-
γημένες και καθαγιασμένες οι Εικόνες τοποθετούνται στα
Εικονοστάσια, που είναι τα σημεία Προσευχής και οι χώροι
των Φυλαχτών των σπιτιών και των οικογενειών. Οι Εικό-
νες  στα έντυπα (βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες), στα κα-
ταστήματα πώλησης Εικόνων, στα Μουσεία, κ. λ. π., δεν
μπορούν να λειτουργηθούν και να  χρησιμοποιηθούν  στη
Θεία Λατρεία και επομένως  δεν είναι  Ιερές. 

Οι Ιερές Εικόνες εξέρχονται των Ιερών Ναών σε ορισμέ-
νες  και μόνο περιπτώσεις και κυρίως,  στην Περιφορά του
Επιταφίου, στην Περιφορά  Εικόνων  στις  Εορτές των
Αγίων και στις Πανηγύρεις των Ιερών Ναών, την Κυριακή
της Ορθοδοξίας,  κ. λ. π., καθώς και κατά τις  Λιτανείες, τις
τελούμενες, προς αποτροπή επιδημιών ή ακραίων καιρι-
κών φαινομένων ή άλλων καταστροφικών γεγονότων και
θανατικών. 

Σεβασμός, Τιμή, Ασπασμός 
και Προσκύνηση των Ιερών Εικόνων

Οι πρώτες τέσσερες και την έβδομη Οικουμενικές Σύ-
νοδοι,   καθιέρωσαν και κατοχύρωσαν δογματικά και θε-
ολογικά «τον Σεβασμό, την Τιμή, την Προσκύνηση και τον
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(συνέχεια από τη σελ.4)
Ασπασμό των Ιερών Εικόνων» από τους
Χριστιανούς, ως «θεοφιλών και θεάρεστων
πράξεων», οι οποίες «επί  το πρωτότυπον
διαβαίνουσιν». Ενώπιον των Ιερών Εικό-
νων των Εκκλησιών και των Εικονοστα-
σίων, «οι πιστοί εναποθέτουσι τας  προς
τους εικονιζομένους Αγίους προσευχάς και
ικεσίας των, ίνα δια της μεσιτείας τούτων
γίνουσιν αύται ευπρόσδεκται  από τον
Θεόν». 

Κανείς δεν μεταβαίνει στα καταστήματα
αγιογράφησης ή  πώλησης Εικόνων ή στα
Μουσεία, όπου εκτίθενται Εικόνες, για να
προσευχηθεί, να ασπαστεί ή και να προ-
σκυνήσει τις Εικόνες τους.  Αλλά και κανείς
δεν προσκυνάει, ούτε και προσεύχεται στις
Εικόνες Αγίων, που δημοσιεύονται  στο
ημερήσιο  και περιοδικό τύπο και σε διά-
φορα άλλα  βιβλία. Στις Εικόνες αυτές απο-
νέμεται ο προσήκον σεβασμός, η ευσέβεια,
προς το εικονιζόμενο Ιερό Πρόσωπο και
λαμβάνεται μέριμνα, όπως η κυκλοφορία
των εντύπων γίνεται εντός φακέλων, για να
προστατεύονται οι Εικόνες από τυχόν κα-
κόβουλες ενέργειες  αλλόθρησκων.  

Ο παπα-Γρηγόρης και οι  περιφορές
των Ιερών Εικόνων

Οι Ιερείς,  τηρούντες την Ιερή Εκκλησια-
στική Παράδοση και τους Ιερούς  Κανόνες,
κατά την τέλεση  των  Λιτανειών  και  τις
περιφορές των Ιερών Εικόνων, εντός και
εκτός των Ιερών Ναών, επιβάλλουν, να
κρατούν και να σηκώνουν τις Ιερές Εικόνες
μόνο τα παιδιά και όχι  οι ενήλικες, για να
μπορούν οι Χριστιανοί και να απονέμουν,

με την πρέπουσα αγνότητα  και καθαρό-
τητα, τον ύψιστο σεβασμό, την υπέρτατη
τιμή και την  εγκάρδια ικεσία τους,  προς
τους  Αγίους  των Ιερών Εικόνων. 

Ο μακαριστός παπα-Γρηγόρης, κατά τις
Λιτανείες και Παρακλήσεις, προς τους Αγί-
ους του χωριού, «να μεσιτεύσουν, για να
βρέξει και να μην ξεραθούν τα σπαρτά ή
να διασωθούν τα σπαρτά από τις ακρίδες
ή να φύγουν οι επιδημίες ή να σταματή-
σουν οι πόλεμοι και άλλα θανατικά», επέ-
τρεπε, να  κρατούν στα χέρια τους και να
σηκώνουν τις Ιερές Εικόνες, της Παναγίας,
του Αγίου Γεωργίου, του Αγίου Σεραφείμ,
της Αγίας Παρασκευής, του Προφήτη Ηλία
και του Αγίου Αθανασίου, μόνο τα παιδιά,
που είναι «άκακα, αγνά και αναμάρτητα»
και κανένας ηλικιωμένος. 

Σημείωση: H απόφαση της Γ.Σ. των μελών
του Συλλόγου Δικαστριωτών, να τεθούν τυπωμένες
στον δημοσιογραφικό τίτλο της Εφημερίδας «ΤΟ
ΔΙΚΑΣΤΡΟ», η αρχαία Επιτύμβια στήλη των Δολό-
πων και η Ιερή Εικόνα του Αγίου Γεωργίου,  αναδει-
κνύουν  την  μακρότατη ελληνική ιστορία της
περιοχής και την βαθύτατη χριστιανική πίστη των
κατοίκων της. Η περιοχή ιστορείται αδιάλειπτα, από
το 1.900 π. Χ, που εγκαταστάθηκαν μόνιμα οι πρώ-
τοι κάτοικοι, οι  Δόλοπες και από το 1525, που οι
κάτοικοι των τριών οικισμών της Ζημιανής συγ-
κρότησαν την πρώτη αυτοδιοίκητη Κοινότητα  Ζη-
μιανής  και όρισαν τον μεγαλομάρτυρα Άγιο
Γεώργιο, ως πολιούχο και προστάτη τους. 

Προηγήθηκε πρόταση του Δ. Σ. του Συλλόγου,
ακολούθησε διάλογος, εκφράστηκαν από τα μέλη
πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις και λήφθηκε από-
φαση, που προβάλλει παραστατικότατα τον Ελ-
ληνο-Χριστιανικό χαρακτήρα των κατοίκων του
Δικάστρου.   

Σύλλογος απανταχού Δικαστριωτών
«Ο Άγιος Γεώργιος»

Ιστορικό και Λαογραφικό 
Μουσείο Δικάστρου

«Νικαίας, Καλλίδαμος, Φιλίστας»

ΤΙΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ
απονέμεται τω  

Γεωργίω Ηλία 
Ζημιανίτη

Ός, την παιδαγωγικήν σπουδάσας
και διδάσκαλος γενόμενος,

ου μόνον παίδας επαίδευσεν,
αλλά και την τέχνην του λόγου

πάνυ ήσκησεν

Δίκαστρον, Αύγουστος  2014
Τα  Δ. Σ. Συλλόγου και Μουσείου

Σύλλογος απανταχού Δικα-
στριωτών «Ο Άγιος Γεώργιος»

MΝΗΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ
απονέμεται τη οικογενεία

Σεραφείμ Ιωάννου
Καρφή

Ός, δωρητής οργάνων 
σώματος γενόμενος, ζωής λύ-
τρωσιν  πάσχουσι συνανθρώ-

ποις  παρέσχεν.

Δίκαστρον, Αύγουστος 2014
Το Δ. Σ. Συλλόγου

(1910-1965) To σπίτι του Ιωάννη
Χρήστου Παπαδημητρίου, 

στο Δίκαστρο.
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Στους Νέους
Τούτη η γενιά των λουλουδιών και του πολυτεχνείου,
έκανε αγώνες δύσκολους, τον κόσμο για να αλλάξει,

όμως απόχτησε πολλά, τα'θελε όλα δικά της
και στην πορεία εχάθη. Σας έφερε την άνοιξη.

*****
Με δίχως τα λουλούδια, χωρίς κελάηδημα

πουλιών, δίχως παιδιών τραγούδια.
Σας έμαθε να ζήτε με τα άχρηστα,

τα περιτά, τώρα στερήστε τα αναγκαία.
*****

Γι' αυτό εσείς σαν αυτοί κι αργυροπελεκάνοι,
να κυνηγάτε τα όνειρα που'χουν από σας κλεμμένα,

με πίστη και με δύναμη, μ'ελπίδα και με γνώση,
δίχως της μέρας το ψωμί, χωρίς βραδιάς αλάτι.

*****
Γκρεμίστε τις δρακοσπηλιές της μαύρης εποχής μας,

εκεί φωλιάζουν πάντοτε κουρσάροι και εφιάλτες,
φαντάσματα και ξωτικά, σειρήνες και κασάνδρες,

που φυλακίζουν τα όνειρα και σκιάζουν τις ελπίδες.
*****

Ξεριζώστε τους κισσούς που 'ναι ολόγυρά σας,
φωτιά βάλτε στις στράτες του όπου κακό περνάει,
αλλάξτε τούτο το ντουνιά, κοντόφθαλμα σα βλέπει,

ξυλώστε τον, αναστήστε τον καλύτερος να γίνει
*****

Το νέο γερά-βαθειά ριζώστε τον, με την αλήθεια
για σπαθί και την αγάπη ασπίδα,

να μείνει αυτός ποιό δίκαιος, για σας
και γι' αυτούς που θάρθουν πίσω.

Γιάννης Τσίτσιος

ΕΦΥΓΕΣ και  ΣΥ ΧΡΗΣΤΟ

Όταν φεύγει  από τη ζωή ένας
άνθρωπος, ο αέρας βάφεται μαύ-
ρος με την κλαγγή της καμπάνας,
και μάλιστα όταν πρόκειται για
συγγενή μας, τα μάτια μας δακρύ-
ζουν,  το μυαλό μας αρχίζει να
δουλεύει διαφορετικά, και να πε-
λαγοδρομούμε με την σκέψη «τι
είναι ο άνθρωπος» ! 
Έφυγε ο Αντισυνταγματάρχης

Χρήστος Καρακώστας του Γεωρ-
γίου ετών 77 την 20.7. 2014 αφού

η επάρατος ασθένεια του έδωσε το εισιτήριο για ένα μακρινό
ταξίδι, που δεν έχει επιστροφή.
Ο θάνατός σου Χρήστο, μας κατακεραύνωσε !
Έφυγες για τον άλλο κόσμο σαν πραγματικός Χριστιανός

και πολιτογραφήθηκες πλέον στην Ουράνια θριαμβεύουσα
Εκκλησία, μακριά από τις ανθρώπινες αδυναμίες που ορ-
γιάζουν στη σημερινή μας κοινωνία . 
Έφυγες από κοντά μας κι βύθισες στο πένθος, την τόσο

αγαπημένη οικογένειά σου, τα αδέλφια σου και όλους τους
συγγενείς και φίλους, γιατί χάσαμε έναν ενάρετο, καλοκά-
γαθο και προσφιλέστατο άνθρωπό μας . 
Αλλά Χρήστο μου, ο θάνατος, δεν λυγίζει μόνο τα σώ-

ματα,  λυγίζει και την ψυχή, που  και αυτή αποθαρρύνεται,
κάμπτεται και παραδίδεται .
Εδώ που ζούμε, όταν μας βρίσκει  κάποιο θλιβερό γεγο-

νός, όταν οι αόρατοι και ορατοί μικρόψυχοι άνθρωποι θριαμ-
βολογούν, όταν οι πόνοι  και οι λύπες, οι αδικίες, οι αγωνίες,
οι απειλές και συκοφαντίες και προ παντός ο θάνατος μας
κτυπούν ανελέητα, τότε δυστυχώς θυμούμαστε τον άν-
θρωπό και τον Δημιουργό του. Αλήθεια σκεφτήκαμε
ποτέ τι ψυχή θα παραδώσουμε ; 

Σαν άνθρωπος Χρήστο , ήσουνα τόσο καλός ! Υπομο-
νητικός, πράος, έντιμος  δημιουργικός με υψηλό φρόνημα,
ταπεινός στην καρδιά, ευπροσήγορος, μειλίχιος, και χαμη-
λών τόνων. 

Σαν Αξιωματικός, υπέροχος στρατιώτης, αντάξιο παιδί
της Πατρίδας μας, πρόθυμος να προσφέρεις περισσότερα
των όσων ώφειλες, και έτοιμος να λάβεις λιγότερα από όσα
δικαιούσουνα.
Τώρα αναπαύσου πολυαγαπημένε μου ξάδελφε, γιατί εδώ

που έζησες επιτέλεσες μεγάλο ηθικό έργο, που σε στολίζει,
και σου δίνεται η δυνατότητα να βρίσκεσαι εκεί όπου οι
άγιες ψυχές απολαμβάνουν το υπέροχο φως της αιωνιότητας,
κοντά σ’Αυτόν που σταυρώθηκε για μας . 

Αιωνία σου η μνήμη αξέχαστέ μας  
Χ ρ ή σ τ ο

Λ.Κ.Γ.

Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Γιαννακόπουλος Γεώργιος
Αντιπρόεδρος Aʼ : Καρφής Ιωάννης

Ταμίας: Κόρδας Παναγιώτης του Σπύρου
Γραμματέας: Κόρδα Ειρήνη
Έφορος: Πιλάλης Ιωάννης

Μέλη: Καλογιάννης Αθανάσιος
Λάμπου Κωνσταντίνα του Γεωργίου
Λάμπος Δημήτριος του Παναγιώτη

Για τη Λαμία
Αντιπρόεδρος Βʼ : Καρακώστας Παναγιώτης
Ταμίας: Καρφής Κών/νος του Γεωργίου

Γραμματέας: Λέντας Ιωάννης
Μέλος: Γράββαλος Ανδρέας

Αριστείδην Μέλη
Για Αθήνα

Καρφής Λεωνίδας του Ι.
Κόρδας Κων/νος του Λ.

Για τη Λαμία
Γκιόλας Χρήστος 
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Σήμερα
Πωλούνται οι πατρίδες 

φτηνές ειν' οι ζωές
χάθηκαν οι αξίες

και σβήνουν οι φωνές

*****

Άγγελοι και δαίμονες 
αντάμα προχωράνε,

οι δαίμονες μας κυβερνούν
οι άγγελοι σιωπάνε.

*****

Κατέβηκαν τα λάβαρα 
που'χαμε από αιώνες

Τώρα ξεθεμελιώνονται
Ακροπόλεις – Παρθενώνες

*****

Τα κάστρα που 'χτισαν γενιές
πολλές, τώρα μας τα γκρέμισαν,

κούρσεψαν την πατρίδα μας,
γυμνούς πια μας άφησαν,

*****

του κόσμου μας οι δαίμονες 
του τόπου μας οι εφιάλτες.

Η μνήμη, λήθη γίνηκε
και οι βωμοί χαθήκαν.

*****

Στο Μαραθώνα τι έγινε;
Ποιοι φυλάνε τώρα Θερμοπύλες;

η Σαλαμίνα ξεχάστηκε
το κούγκι ποιός το ξέρει;

Γιάννης Τσίτσιος

Ένα άλλο ερώτημα είναι γιατί έγινε συνάντηση των Αρ-
χηγών των κρατών στην Κοπεγχάγη. Οι τηλεοράσεις
διαλαλούσαν για τις κλιματολογικές αλλαγές του πε-

ριβάλλοντος. Ας ακούσουμε τις ομιλίες στα πλαίσια της συ-
νάντησης, ακόμα και του δικού μας του Πρωθυπουργού,
κανένας δεν μίλησε για κλιματολογικές αλλαγές, απεναντίας
όλοι μιλούσαν για την γέννηση της Νέας Παγκόσμιας Κυβέρ-
νησης. Ευτυχώς, που δεν τα βρήκανε και διαφώνησαν. Πάντως
μόνο για το κλίμα δεν μίλησαν... Σημειωτέον ότι παρόλο που
όλο το χειμώνα συνεχώς οι ειδήσεις μιλούν για το βαρύτερο
χειμώνα στην Ευρώπη, πως από την άλλα μιλούν ότι λιώνουν
οι πάγοι στο Βόρειο Πόλο; Πώς άραγε ερμηνεύεται η παράλληλη
ύπαρξη δύο αντιθέτων φαινομένων;

ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ: Το συμπέρασμα στο οποίο θέλω να κα-
ταλήξω ότι πρέπει να προσέχουμε πολύ αυτά που ακούμε από
την τηλεόραση ή διαβάζουμε στις εφημερίδες. Κάθε χριστιανός
πρέπει να έχει τα μάτια του ανοιχτά αυτές της ημέρες. Το
2014 μπήκε, και έρχονται πολύ μεγάλες εξελίξεις, όχι με τις ει-
κόνες και το σταυρό, αλλά και με το εθνόσημο, το σήμα της
αστυνομίας μέχρι και την αμφισβήτηση της λέξεως “Εθνικής”.
Θα γίνουν πολλά σε ελάχιστο διάστημα, σε σημείο που θα μεί-
νουμε εμβρόντητοι. Ακόμη περισσότερο όσοι διαβάζουμε
Γραφή και Αποκάλυψη, καταλαβαίνουμε πολύ καλά τι γίνεται
και που βαδίζουμε.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ: Ιδιαίτερα λοιπόν όσοι αγωνίζονται
για τον Χριστό μας, γνωρίζουν ποιός είναι ο λόγος της υπάρξεώς
μας πάνω στη γη, ότι δηλαδή ο άνθρωπος είναι ένας ενοικιαστής
της γης, πάνω στην οποία έρχεται για ένα πολύ μικρό διάστημα
και ξαναφεύγει για να πάει πίσω στα χέρια του Θεού. Αυτό
πρέπει να το έχει συνέχεια στο νου του ο άνθρωπος, ότι δεν
είναι πλασμένος γι' αυτή τη γή, “ούκ έχομεν ώδε μένουσαν
πόλιν, αλλά την μέλλουσαν επιζητούμεν”. Επιζητούμε μια άλλη
πόλη στην Βασιλεία των Ουρανών. Εκεί είναι ο σκοπός του αν-
θρώπου να πάει, αλλά το ζήτημα είναι πως θα πάει.
Εκεί πρέπει να βλέπουμε αφ'υψηλού, όπως ακριβώς, αλλιώς
βλέπουμε την Αθήνα όταν περπατάμε στους δρόμους της και
αλλιώς όταν πετάμε ψηλά με ένα ελικόπτερο. Άλλη άποψη
έχω όταν περπατάω μέσα στο δάσος και άλλη όταν πετάω
πάνω. Όλα τα γήινα τα οποία έρχονται και παρέρχονται, ο χρι-
στιανός πρέπει να τα βλέπει με άλλο μάτι και γι αυτό λέμε
στην Εκκλησία: “Άνω σχώμεν τας καρδίας” και απαντούμε “
έχομεν προς τον Κύριον”. Τώρα κατά πόσον αυτό γίνεται στην
πραγματικότητα, δηλαδή κατά πόσον έχουν ανυψωθεί οι
καρδιές μας κοιτούν μόνο τον Χριστό, είναι άλλο θέμα. Σκοπός
μας πάντως είναι η Βασιλεία των Ουρανών, να πάμε κοντά
στον Θεό, κατακτήσουμε το φως, που είναι ο Θεός μας. “Εγώ
είμαι το Φως του κόσμου”, είπε ο Χριστός και καλεί να πάμε
κοντά Του, τόσο σ'αυτή, όσο και στην άλλη ζωή. Αλλά πως θα
πάω κοντά Του; η Εκκλησία μας καθημερινά μας θυμίζει ότι
στόχος μας είναι η κατάσταση του Φωτός, στόχος μας είναι ο
Παράδεισος η Βασιλεία των Ουρανών.

Παπαχαράλαμπος Νιώρας

Έρχεται  η Παγκόσμια Κυβέρνηση:
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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

Συμβουλές για Καλή Σχολική Χρονιά

Ηνέα σχολική χρονιά αρχίζει και μαζί ξεκινά και το
χειμερινό πρόγραμμα με τις δεκάδες υποχρεώ-
σεις για μικρούς και μεγάλους. Δε χρειάζεται

άγχος. Χρειάζεται σωστός προγραμματισμός ώστε να
ανταποκριθούν όλοι στις απαιτήσεις της νέας σεζόν. Ας
βοηθήσουμε τα παιδιά που ξεκινούν το σχολείο όσο
μπορούμε. 

1. Ξενάγηση στο Σχολείο 
Μια επίσκεψη στις σχολικές εγκαταστάσεις στο τέλος
του καλοκαιριού , θα βοηθήσει πολύ το παιδί να αισθαν-
θεί πιο οικεία στον συγκεκριμένο χώρο. Μία βόλτα στο
προαύλιο , μία μικρή ξενάγηση στις αίθουσες και στις
αθλητικές εγκαταστάσεις, σίγουρα θα βοηθήσουν στην
καλύτερη προσαρμογή του. Οι χώροι την πρώτη ημέρα
θα του είναι πλέον γνωστοί.

2. Μαζί την πρώτη μέρα
Την πρώτη ημέρα καλό θα ήταν να συνοδεύσουμε το
παιδί στο σχολείο , ή εμείς ή κάποιο άλλο στενό πρό-
σωπο , με το οποίο το παιδί αισθάνεται άνετα και είναι
συναισθηματικά δεμένο , αν εμείς δεν μπορούμε . Η πα-
ρουσία μας στο προαύλιο μέχρι να μπει το παιδί στην
τάξη θα το ανακουφίσει , καθώς δεν θα αισθάνεται μόνο
του τουλάχιστον τα πρώτα λεπτά επαφής με το καινού-
ριο περιβάλλον. Προσοχή όμως να μην το παρακάνουμε
και μείνουμε εκεί περισσότερο ή το συνοδεύουμε κάθε
μέρα γιατί αυτό θα του κάνει κακό.

3. Γνωριμία με άλλα παιδιά
Είναι πολύ πιθανός η βόλτα μας στις σχολικές εγκατα-
στάσεις , να μας βοηθήσει να γνωρίσουμε και άλλες μα-
μάδες με μελλοντικούς συμμαθητές του παιδιού μας ,
που γνωρίζουν και εκείνοι τους χώρους. Αν ενθαρρύ-
νουμε το παιδί να γνωριστεί μαζί τους ώστε να έχει κά-
ποιους φίλους-γνωστούς τις πρώτες μέρες στο σχολείο.
Θα αισθανθεί μεγαλύτερη σιγουριά και ασφάλεια. Άλλα
σημεία συνάντησης υποψήφιων συμμαθητών μπορεί να
είναι η παιδική χαρά της γειτονιά μας., αν επιλέξουμε το
δημόσιο σχολείο της περιοχής μας , ή κάποιο τοπικό
αθλητικό κέντρο. Είναι σημαντικό να έχει κάποια γνώ-
ριμα πρόσωπα τις πρώτες ημέρες μέσα στην τάξη.

4. Πολλά τα θετικά
Η αλήθεια είναι πως τα παιδιά πρέπει να καταλάβουν
και να συνειδητοποιήσουν τα δεκάδες θετικά που θα
τους προσφέρει το σχολείο.Για αυτό ας τους μιλήσουμε
με ειλικρίνεια τονίζοντας ότι το σχολείο δεν είναι μόνο
υποχρεώσεις και διάβασμα αλλά έχει πολλά θετικά. Ας
τους πούμε για τους καινούριους φίλους, που θα γνω-
ρίσουν , για τα παιχνίδια που θα παίζουν , για τα πράγ-
ματα που θα μάθουν , τα οποία θα τους χρησιμεύσουν
σε πρακτικό επίπεδο, όπως για παράδειγμα θα μπορούν
να μετράνε και να διαβάζουν.

5. Διάβασμα Βιβλίων
Υπάρχουν πολλά βιβλία στην αγορά που αφορούν στην
πρώτη ημέρα των παιδιών στα σχολεία . Ας τα δανει-
στούμε από φίλους , ή ας αγοράσουμε μερικά από αυτά,
για να τα διαβάσουμε με τα παιδιά και να συζητήσουμε
μαζί τους τα συναισθήματα που έχουν λίγες μέρες πριν
το σχολείο. Έτσι θα μπορέσουμε να καταλάβουμε τι
πραγματικά νιώθουν και πως αισθάνονται. Με αφορμή
τα όσα θα διαβάσουμε , μπορούμε να προετοιμάζουμε
τα παιδιά για πιθανές δυσκολίες που θα συναντήσουν.

6. Ευχάριστο Κλίμα
Είναι απαραίτητο να υπάρχει ευχάριστο στο σπίτι. Έτσι
καλό είναι να δίνουμε εμείς το καλό παράδειγμα κάθε
πρωί. Φροντίζουμε κάθε μέρα που θα ξυπνάμε το παιδί
να είμαστε χαμογελαστές και να φαινόμαστε ορεξάτες
και χαρούμενες.  Έτσι όλο θα ξεκινάμε με χαμόγελο την
ημέρα μας.  Κατά τη διάρκεια του πρωινού, που παίρ-
νουμε όλοι μαζί , μπορούμε να συζητάμε για τα θέματα
της ημέρας που ξεκινά και να τονίζουμε στο παιδί μας
πόσο τυχερό είναι που καθημερινά πηγαίνει στο σχολείο
και μαθαίνει τόσα καινούρια νέα πράγματα.

7.Πρωτοβουλίες
Το παιδί δεν πρέπει να αισθάνεται ρομπότ! Πρέπει να
του δώσουμε πρωτοβουλίες σε πολλά πράγματα. Ας το
αφήσουμε να διαλέγει κάθε μέρα μόνο του τα ρούχα που
θα φορέσει.  Ας κάνουμε όλες τις απαραίτητες αγορές
για το σχολείο μαζί του προκειμένου να επιλέξει το ίδιο
ότι του αρέσει και ότι το βολεύει. Δεν ξεχνάμε ότι το δω-
μάτιο του είναι ο προσωπικός του χώρος , που παίζει και
διαβάζει για αυτό ας ρωτήσουμε και τη δική του γνώμη
αν θέλουμε να αλλάξουμε κάτι. Και πριν πάρουμε οποι-
αδήποτε απόφαση για το νέο σπορ που θα ξεκινήσει
καλό θα ήταν να το συζητήσουμε μαζί του και να κατα-
λάβουμε τι είναι αυτό που του αρέσει.

8. Εμψύχωση του Παιδιού
Η ψυχολογία παίζει το σημαντικότερο ρόλο σε ένα παιδί
που ξεκινά το σχολικό του μαραθώνιο. Πρέπει να του
μάθουμε ότι ως μέλος μιας σχολικής ομάδας, της τάξης
του, θα πρέπει να μάθει να συνεργάζεται με τους συμ-
μαθητές του, να επικοινωνεί μαζί τους και να αντιμετω-
πίζει σωστά κάθε επιτυχία αλλά και κάθε αποτυχία του.
Σε κάθε πιθανή απόρριψη ή αποτυχία του πρέπει να συ-
ζητάμε μαζί του, να το εμψυχώνουμε , να τονώνουμε
την αυτοπεποίθηση του και όχι να το κατακρίνουμε.

Πηγή: internet
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