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Η Π ΡΟΣΤΑΤΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ
Του Λάμ. Γράββαλου, Καθηγητού

Μ

ια ολόκληρη Ελλάδα δεν υμνολογεί μόνο την Παναγία
μας, με τους Παπάδες και τους ψαλτάδες, αλλά και με τις
πόλεις, χωριά, και τα νησιά της που έχουν το αγιασμένο

όνομά Της.
Όποιος ταξιδεύει στα Ελληνικά νερά την ημέρα της Παναγίας, θα
ακούσει ν’αντηχούν οι καμπάνες επάνω στο Πέλαγος. Άλλες έρχονται
από το Άγιο Όρος που το λένε «Περιβόλι της Παναγιάς», άλλες από
την Μυτιλήνη, άλλες από τη Σκιάθο, άλλες από την Τήνο όπου και το
Παλάτι της, άλλες από την Νάξο, άλλες από το Μοναστήρι της Σίφνου,
και άλλες από κάθε νησί μας του Αιγαίου και Ιονίου Πελάγους.
Η Παναγία για μας είναι το πνευματικό στολίδι της Ορθοδοξίας.
Ιδιαίτερα για μας τους Έλληνες είναι η Πονεμένη Μάνα, η Παρηγορήτρια, η Προστάτρια, που μας παραστέκεται σε κάθε δύσκολη στιγμή
της ζωής μας.
Είναι χαρισμένες στο Όνομά Της, αμέτρητες Εκκλησίες και ένα σωρό
ερημοκκλήσια στα βουνά, στους κάμπους και στα νησιά. Μέσα στο
καθένα από αυτά, βρίσκεται το παλαιό Εικονισματάκι Της, που το βρέχουν πάντα τα δάκρυα του βασανισμένου λαού μας . Ακόμα και στις
μάχες του Πολέμου στέκεται όρθια, και με μορφή μαυροντυμένης γυναίκας, προστατεύει και οδηγεί τα παιδιά της που μάχονται. Είδαμε
την Παναγία να μας οδηγεί, γράφουν από το μέτωπο της Βόρειας
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Ηπείρου,
Αξιωματικοί,
Υπαξιωματικοί και Στρατιώτες, στις Μανάδες τους,
στις γυναίκες και τις αρραβωνιαστικές Τους. Βρεθήκανε να πολεμούνε, στα
παγωμένα βουνά της Αλβανίας οι ήρωές μας, και συσπειρώθηκαν σ’αυτό που
συμπυκνώνεται γύρω από
την έννοια της Προστάτριας
Παναγίας.
Ο Ανθυπασπιστής Νικόλαος Γκατζάρας που υπηρετούσε στο 1/40 Τάγμα Ευζώνων, στις 12
Μαρτίου και ώρα 6 απόγευμα, διακρίνει καθαρά, μια και το φως είναι
πολύ καθαρό, μία γυναίκα, ανυπεράσπιστο πλάσμα, να βρίσκεται στην
πρώτη γραμμή, που εμφανίστηκε από το πουθενά, και φοβήθηκε.
Τότε εκείνη του απάντησε: «Μη φοβάσαι παιδί μου. Είμαι η Παναγία».(βιβλίο, «Θαύματα Ελλήνων», σελ.120-122 Αρχιμανδρίτου
Χαραλ. Βασιλοπούλου).
(συνέχεια στη σελ. 8)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΔΙΚΑΣΤΡΟΥ
«ΝΙΚΑΙΑΣ – ΚΑΛΛΙΔΑΜΟΣ – ΦΙΛΙΣΤΑΣ»
Πρόγραμμα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Μουσείου Δικάστρου

Για μια ακόμη χρονιά, συνεχίζοντας την παράδοση πλέον, το
Δ.Σ. του συλλόγου διοργανώνει μια σειρά εκδηλώσεων, με αποκορύφωμα την Πανδικαστριώτικη Μουσικοχορευτική Βραδιά
στις 22 Αυγούστου 2015 . Συγκεκριμένα:

• Την Δευτέρα 17 Αυγούστου θα
πραγματοποιηθεί εκδήλωση απονομής
τιμητικών πλακετών σε ανθρώπους που
έχουν συνδράμει στην ενίσχυση και
ανάπτυξη του Μουσείου.
• Την Τρίτη 18 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση ψυχαγωγίας για
παιδιά σχολικής και προσχολικής ηλικίας στον χώρο του Μουσείου.
• Την Τετάρτη 19 Αυγούστου θα
πραγματοποιηθεί έκθεση φωτογραφίας
και παιδική έκθεση ζωγραφικής στο
χώρο του Μουσείου.

• Σάββατο 15 Αυγούστου, Αρτοκλασία στην Παναγία.
• Κυριακή 16 Αυγούστου, μουσική βραδιά από τον
Σύλλογο στην πλατεία του χωριού.
• Δευτέρα 17 Αυγούστου, Γενική Λαΐκή Συνέλευση.
• Τετάρτη 19 Αυγούστου, Γιορτή Νεολαίας.
• Πέμπτη 20 Αυγούστου, συνάντηση γυναικών (και όχι
μόνο) & εγκαίνια στον Μύλο. Θα ακολουθήσει μικρή γιορτή.
• Σάββατο 22 Αυγούστου, Δικαστριώτικο αντάμωμα με
παραδοσιακά τραγούδια και χορούς με κέφι και γλέντι μέχρι
το πρωί.

• Την Πέμπτη 20 Αυγούστου θα
πραγματοποιηθεί εκπαιδευτικό πρόγραμμα και ξενάγηση μαθητών στον
χώρο του Μουσείου.
Το απόγευμα της ίδιας μέρα θα γίνει
αντάμωμα γυναικών στον ανακαινισμένο μύλο.
• Την Παρασκευή 21 Αυγούστου θα
πραγματοποιηθεί βραδιά έντεχνου τραγουδιού.
Το Δ.Σ.

Σας προσκαλούμε όλους στο όμορφο Δίκαστρο, για μια
γεμάτη εβδομάδα και σας υποσχόμαστε αξέχαστες στιγμές.
Το Δ.Σ.

το Δίκαστρο
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κοινωνικα
Γέννηση
• Ο Ιωάννης Λάμπος του Κων/νου και η
Ευαγγελία Καραχάλιου απέκτησαν αγόρι
στις 17-4-15.

Να τους ζήσει!

Θάνατος
• Στις 8-5-15 εκοιμήθη ο Ιερέας του χωριού
μας πατήρ Γεώργιος Μπερτσιμάς σε ηλικία
76 ετών.

Θερμά συλλυπητήρια
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ENIΣΧΥΣΑΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ, ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
& TO ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΣ
Καρφής Κων/νος του Ανδρέα ..........................20+10€
Μπαρμπαρούση Ελένη ..........................................20€
Ζημιανίτης Ευάγγελος ..........................................100€
Καραΐσκος Αθανάσιος του Παναγιώτη ..................20€
Γεωργίου Χρήστος
(εις μνήμην του πατρός του Βασιλείου) ..................50€
Ζιαγκουβάς Ηλίας ..................................................25€
Παπακώστα Ελένη ..................................................20€

Συνδρομές Προσφορές
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

Συνδρομές για Μουσείο
Παπακώστα Ελένη ..................................................10€

Για συνδρομές –
οικονομική ενίσχυση για το μουσείο
Εθνική τράπεζα Αρ. Λογαριαμού:

825/747841-02

Ο παπα-Γιώργης Μπερτσιμάς

Tράπεζα Πειραιώς Αρ. Λογαριαμού:

Έ

φυγε απ΄ τη ζωή, απ΄ την Εκκλησία μας, απ΄ το χωριό μας, ο παπα-Γιώργης, ο απλός, σεμνός
και ταπεινός λευίτης, που αξιώθηκε, κεκλημένος από το Θεό, να χειροτονηθεί ιερέας και να
διακονήσει την Ενορία του Αγίου Γεωργίου Δικάστρου .
Ήταν ένας ακούραστος κληρικός, ακάματος λειτουργός της Εκκλησίας μας, και λιτός κήρυκας του
Ευαγγελικού Λόγου, τις Κυριακές. Υπηρέτησε την ενορία μας με μεγάλο ζήλο, χριστιανική πίστη, ευσέβεια και με επαινετή διάθεση διακονίας των Δικαστριωτών.
Ο παπα-Γιώργης διακρίνονταν για την αφοσίωση και αγάπη του προς την Ορθοδοξία. Ήταν ένας
παπάς με αγνά αισθήματα, βιώματα χριστιανικά και θείες εμπειρίες, από τις επισκέψεις του, ιδιαίτερα,
σε Μοναστήρια, τις οποίες και διηγούνταν στους Δικαστριώτες, με ιερατική τιμή.
Δέονταν, κάθε Κυριακή και ονομαστικά, υπέρ υγείας των ζώντων και υπέρ αναπαύσεως των κεκοιμημένων Δικαστριωτών, όλων όσων του ζήτησαν την μνημόνευση, έστω και μια φορά. Άφησε,
στο Δίκαστρο, τη μνήμη του σεβαστού ιερέα του χωριού και του άξιου λειτουργού του Θεού.
Εύχομαι, ο Πανάγαθος και Παντελεήμων Θεός, όπως «κατατάξει τον μεταστάντα εξ ημών,
παπα-Γιώργη, εν ταις των Αγίων σκηναίς» .
Λεωνίδας Ιωάννου Καρφής

ΤΙΜΗΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ
Στην εφημερίδα ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΛΗΘΕΙΑ (τεύχος Μαΐου 2015), δημοσιεύτηκε η
είδηση: «Παπάς στα Τρίκαλα προικίζει ανήλικες». Πρόκειται για τον Ιερέα Πατέρα ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΝΙΩΡΑ, ο οποίος για πολλά χρόνια υπηρέτησε στην ενορία
του Δικάστρου.
Ο π. Χαράλαμπος διακρίνεται για πολλαπλή διακονία στο συνάνθρωπο. Χαρισματικός ως Λειτουργός του Υψίστου και με πολλές κοινωνικές ευαισθησίες
μας μεταφέρει το μήνυμα της Αγάπης. Του ευχόμαστε Υγεία και καλή συνέχεια.
Ν.Γ.Σ.

6292 - 128468 - 148
Άρθρα - Κείμενα
Αγγελίες-Ανακοινώσεις
στο μέλος της Συντακτικής Επιτροπής:

Κων/νο Γ. Καρφή
Σιδ. Σταθμό Λιανοκλαδίου
Τ.Κ. 35100 ΛΑΜΙΑ

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.

(1956)
Αλίκη Β. Καρφή,
Δήμητρα X.
Μανώλη,
Μαρία Ι. Καρφή,
Χρυσούλα Γ.
Καρφή
(Φωτό Τ.Χ.Μ.)

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ

ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ο.Ε.
YΨΗΛΑΝΤΟΥ 55 ΛΑΜΙΑ
Τηλ.: 22310 34521 • FAX: 22310 43856
e-mail: papress@hotmail.com

Ιούνιος 2015
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ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΕΝΟΡΙΑΣ αγ.γεωργιου δικαστρου
Τό Ἐκκλησιαστικόν Συμβούλιον Ἐνορίας του Ἱερού Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Δικάστρου λόγο τής ἀσθένειας καί τής ἐν συνεχεία ἐκδημίας πρός Κύριον του Π. Γεωργίου Μπερτσιμά ἀπέστειλε τάς κατωτέρω επιστολάς πρός τον Σεβασμιώτατον
Μητροπολίτην Φθ/δας κ.κ. ΝΙΚΟΛΑΟΝ, τόν Πανοσιολογιώτατον Ἀρχιμανδίτην καί Καθηγούμενον τῆς Ἱεράς Μονῆς Ἁγ.
Βλασίου Στυλίδος π. Γρηγορίου και τήν Πρεσβυτέραν κ. Δήμητρα Γ. Μπερτσιμά.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΟΡΙΑ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΔΙΚΑΣΤΡΟΥ

Ἐν Δικάστρῳ τῆ 12 Ἀπριλίου 2015
Πρός
Τον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην τῆς Ἱερᾶς
Ἱστορικῆς καί παλαιφάτου Μητροπόλεως
Φθιώτιδος κ.κ. ΝΙΚΟΛΑΟΝ
Εἰς Λαμίαν
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ
Τό Ἐκκλησιαστικόν Συμβούλιον του Ἱερού Ναοῦ Ἐνορίας Ἁγίου Γεωργίου Δικάστρου καί οἱ κάτοικοι τοῦ χωριού ἐκφράζουν τή Ὑμετέρα
Σεβασμιώτητι Θερμάς και ἐγκαρδίους εὐχαριστίας καί ἐν ταυτῷ ἐπικαλούμενοι τῆς Εὐλογίας σας, διά τήν ἀποστολήν τοῦ πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου καί καθηγουμένου τῆς Ἱεράς Μονῆς Ἁγίου
Βλασίου Στυλίδος, π. Γρηγορίου, προκειμένου να ἐξυπηρετήση τάς

θρησκευτικάς ἀνάγκας τόσο τῶν μονίμων κατοίκων ὅσο καί τῶν
Ἐπισκεπτών τῆς ἐνορίας μας, κατά τας πανσέπτας ἡμέρας τῶν
ἑορτῶν τοῦ Πάσχα.
Εὐχόμεθα εἰς τόν ΘΕΟΝ να χαρίζη εις ὑμάς ἔτη μακράς ἐπισκοπικῆς
Διακονίας πρός Δόξαν τοῦ δἰ ὑμᾶς και ἡμᾶς κατελθόντος ἐκ τοῦ
Οὐρανοῦ διδάξαντος θαυματουργήσαντος, παθούντος σταυρωθέντος,
θανόντος καί Ἁναστάντος ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ὧ ἡ Δόξα εἰς τούς
αἰώνας τῶν αἰώνων Ἀμήν.
Προσευχηθείτε Σεβασμιώτατε διά τήν ταχείαν ἀνάρρωσιν του βαρέως ἀσθενούντος π. Γεωργίου Μπερτσιμά Ἐφημέριον τῆς Ἐνορίας
μας.

Το Ἐκκλησιαστικόν Συμβούλιον
Ὁ Ἀντ/δρος
Γρ. Γιαννακάκης

Τά Μέλη
Σερ. Γιαννακόπουλος
Γ. Γκάνιος
Φ. Δημητρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΟΡΙΑ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΔΙΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΟΡΙΑ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΔΙΚΑΣΤΡΟΥ

Ἐν Δικάστρῳ τῆ 12 Ἀπριλίου 2015
Πρός
Τόν Πανοσιολογιώτατον Ἀρχιμανδίτην καί
Καθηγούμενον τῆς Ἱεράς Μονῆς Ἁγ. Βλασίου
Στυλίδος π. Γρηγορίου.
Ἅγιε Καθηγούμενε
Τό Ἐκκλησιαστικόν Συμβούλιον Ἐνορίας Ἁγίου Γεωργίου Δικάστρου και οί κάτοικοι τοῦ χωριού ἐκφράζουν πρός Ὑμᾶς Θερμάς καί ἐγκαρδίους εὐχαριστίας,
διότι ὑποβληθήκατε εἰς τον κόπον καί ἐξυπηρετήσατε
τας Θρησκευτικάς ἀνάγκας τῆς Ἐνορίας μας κατά
τάς πανσέπτους ἡμέρας τῶν ἑορτῶν του ΠΑΣΧΑ.
Εὐχόμεθα ἔτη μακρά ἡγουμενίας πρός Δόξαν τοῦ
Ἀναστάντος ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ὧ ή δόξα εἰς τούς
αἰώνας τῶν αἰώνων Ἀμην.
Το Ἐκκλησιαστικόν Συμβούλιον
Τά Μέλη
Σερ. Γιαννακόπουλος
Γ. Γκάνιος
Ὁ Ἀντ/δρος
Φ.
Δημητρίου
Γρ. Γιαννακάκης

Ἐν Δικάστρῳ τῆ 10 Μαΐου 2015
Πρός
τήν Πρεσβυτέραν κ. Δήμητρα Γ. Μπερτσιμά
Παραλία Ραχέων Φθ/δας
Πολυσέβαστη Πρεσβυτέρα
Τό Ἐκκλησιαστικόν Συμβούλιον Ἐνορίας, Ἁγίου Γεωργίου Δικάστρου καί οί κάτοικοι τοῦ
χωριού ἐκφράζουν πρός Ὑμᾶς ἀφ᾽ἑνός τά θερμά τους συλλυπητήρια διά την πρός ΚΥΡΙΟΝ
ἐκδημίαν προσφιλεστάτου καί πολυσεβάστου συζύγου σας π. Γεωργίου Μπερτσιμά καί
ἀφ´ἑτέρου τάς εὐχαριστίας των διότι επί δεκαπενταετίαν κατά τήν ὁποίαν ὁ πατήρ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ἐξυπηρέτησε τό χωρίον μας, συμπαρασταθήκατε πλησίον αὐτοῦ.
Εὐχόμεθα ὁ ΘΕΟΣ να ἀναπαύση τήν ψυχήν αὐτοῦ ἐν σκηναῖς δικαίων καθ᾽ ὅτι ὁ πατήρ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ὑπηρέτησε τήν Ἐκκλησίαν του ΧΡΙΣΤΟΥ μέ πίστιν, φόβον καί ἀφοσίωσιν.
Ὁ ΚΥΡΙΟΣ νά χαρίση σε σας καί τους οικείους σας βάλσαμον παρηγοριάς καί ὑπομονήν.
Με ἀγάπην θα ἀναπολούμε τήν ἐδῶ παρουσίαν τόσον του ἀείμνηστου π. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ὅσον
καί την δικήν σας.
Το Ἐκκλησιαστικόν Συμβούλιον
Τά Μέλη
Σερ. Γιαννακόπουλος
Γ. Γκάνιος
Ὁ Ἀντ/δρος
Φ. Δημητρίου
Γρ. Γιαννακάκης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΟΡΙΑ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΔΙΚΑΣΤΡΟΥ

Ἐν Δίκαστρῳ τῆ 10 Μαΐου 2015
Πρός
όν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην
Τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθ/δας
κ.κ. ΝΙΚΟΛΑΟΝ
Εἰς Λαμίαν
Σεβασμιώτατε,
Το Ἐκκλησιαστικόν Συμβούλιον Ἐνορίας Ἀγ. Γεωργίου Δικάστρου
ἐκφράζει πρός Ὑμᾶς Θερμάς εὐχαριστίας διότι ἐτιμήσατε με τήν παρουσία καί χοροστασίας σας καί τοῦ μεστοῦ περιεχομένου ἐπικηδείου
λόγου σας τήν ἐξόδιον ἀκολουθίαν του μέχρι τοῦδε ἐφημερίου μας π. Γεωργίου Μπερτσιμά εἰς τήν γενέτειραν αύτοῦ γῆν τῆς Σπαρτιάς.
Ὁ έν λόγω Ἱερεύς ἐπί δεκαπενταετίαν μέ Ἱερόν ζῆλον καί ἀφοσίωσιν ἐν
μέσω ποικίλων δυσκολιῶν ἐξυπηρέτησε τό χωρίον μας.

Εὐχόμεθα ὁ ΚΥΡΙΟΣ νά ἀναπαύση τήν ψυχήν αύτοῦ ἔνθα οἱ δίκαιοι
ἀναπαύονται οἴτινες τον καλόν ἀγώνα ἠγωνίσαντο ὅν καί ὁ πατήρ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ἠγωνίσατο καί νά ἀναδείξη νέους ἐργάτας εἰς τον ἀμπελώνα
τους.
Εἴς Ὑμᾶς Σεβασμιώτατε εὐχόμεθα ὑγείαν καί μακροημέρευσιν ἐπ ἀγαθῶ
λογικοῦ ποιμνιόν σας και Δόξαν ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ δια πρεσβειῶν τῆς
ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ και του ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ἐπισκόπου
Μύρων τῆς Λυκίας τοῦ ὁποίου το όνομα φέρετε.

Το Ἐκκλησιαστικόν Συμβούλιον

Ὁ Ἀντ/δρος
Γρ. Γιαννακάκης

Τά Μέλη
Σερ. Γιαννακόπουλος
Γ. Γκάνιος
Φ. Δημητρίου
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Tο Τέμπλο της Εκκλησίας
του Αγίου Γεωργίου Δικάστρου
του Λεωνίδα Ιωάννου Καρφή,
Αντιστρατήγου ε.α.

Ιστορία και συμβολισμός των Τέμπλων

ιερό στολίδι της Εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου και ένα καύΤέμπλο (τέμενος, διακριτό χώρισμα) υπάρχει στις Ορθό- χημα ιερό των κατοίκων του χωριού. Είναι ένα εξαιρετικό
δοξες Εκκλησίες και χωρίζει το Ιερό Βήμα από τον κυρίως έργο λαϊκού εκκλησιαστικού καλλιτέχνη και ιεροξυλογλύπτη.
Η κατασκευή του τελείωσε το 1937, επί ιερατίας του παπαΝαό. Χωρίζει το χώρο, όπου εκκλησιάζονται οι πιστοί από
Γρηγόρη Παπαδημητρίου, ιερέα της Εκκλησίας του Αγίου
το χώρο, όπου τελείται το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας.
Στις πρωτοχριστιανικές Εκκλησίες το Τέμπλο αποτελούνταν Γεωργίου και δασκάλου του Δημοτικού Σχολείου Δικάστρου.
από μικρά μαρμάρινα ή ξύλινα χωρίσματα, όπου αναρτούσαν Τα έξοδα, κατασκευής καλύφθηκαν από τα φτωχά έσοδα της
μικρές Εικόνες των Αγίων Μαρτύρων. Αργότερα προστέθηκαν Εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου, από τις συνεισφορές των
φτωχών κατοίκων και από τις οικονομικές ενισχύσεις των
οι μεγάλες Εικόνες, οπότε και διπλασιάστηκε σε ύψος.
H τελική, η σημερινή, μορφή του Τέμπλου παγιώθηκε με ομογενών της Αμερικής.
την οριστική αναστήλωση των Εικόνων και τη νίκη της Ορθοδοξίας, τον 8ο αιώνα. Στο Τέμπλο υπάρχουν τρείς Θύρες, για
O κατασκευαστής του Τέμπλου
την επικοινωνία του κυρίως Ναού με το Ιερό Βήμα. Η μία
Κατασκευαστής και διακοσμητής του Τέμπλου του Αγίου
είναι η Ωραία Πύλη (κεντρική) και οι άλλες δύο Πύλες Γεωργίου Δικάστρου ήταν ο Στέλιος Υφαντής (1875-1971)
είναι, η Βόρεια και η Νότια.
από τη Μεγάλη Κάψη. Ήταν ένας λαϊκός εκκλησιαστικός καλΑπό τις Πύλες του Τέμπλου επιτρέπεται η είσοδος μόνο
των κληρικών, γι’ αυτό και το Ιερό Βήμα είναι άδυτο και
άβατο. Στους βυζαντινούς χρόνους, στον μόνο λαϊκό, που
επιτρέπονταν ή είσοδος, ήταν ο Αυτοκράτορας, διότι θεωρούνταν ιερό πρόσωπο.
Το Τέμπλο συμβολίζει την «διάκριση και ταυτόχρονα τη
συνάντηση, αλλά χωρίς χωρισμό, μέσα στη Θεία Λειτουργία,
του αιώνιου, ουράνιου κόσμου και του εφήμερου, γήινου
κόσμου».
Συμβολίζει την ένωση του Ουρανού με την Γή, την επικοινωνία του Θεού με τους ανθρώπους και την κάθοδο του
Θεού στο χώρο της Εκκλησίας κατά την τέλεση των μυστηρίων, για να καθαγιάσει τα μυστήρια και να ευλογήσει και
αγιάσει τους πιστούς.

To Τέμπλο του Αγίου Γεωργίου
Το Tέμπλο της Εκκλησίας του πολιούχου Αγίου Γεωργίου
Δικάστρου είναι ένα αριστούργημα ξυλογλυπτικής. Είναι ένα

Φ/Α από ιδιόχειρο σημείωμα καταλόγου Τέμπλων
που κατασκεύασε ο ιεροξυλογλύπτης Στέλιος Υφαντής.
(συνέχεια στη σελ.5)
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Νότια, έχουν τις Εικόνες του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου (Βόρεια Πύλη) και
του Αρχαγγέλου Γαβριήλ (Νότια Πύλη).
* Στο μέσον της κορυφής του Τέμ(συνέχεια από σελ. 4)
πλου υπάρχει ένας ξύλινος Σταυρός, με
λιτέχνης, ιεροψάλτης, και άριστος ιερο- του πίστης και γνώσης και τα κατα- τις ξύλινες Εικόνες, της Παναγίας, δεξιά
ξυλογλύπτης, που έμαθε την τέχνη κοντά σκεύαζε με τις πολύ χαμηλές αμοιβές, του και του Αγίου Ιωάννη του Θεολόσε Ηπειρώτες τεχνίτες του ξύλου.
που μπορούσαν να διαθέσουν τότε τα γου, αριστερά του, που συμβολίζουν
την Σταύρωση του Χριστού.
Ήταν ο κατασκευαστής των Τέμπλων φτωχικά παγκάρια των Εκκλησιών.
* Στα μεταξύ των Εικόνων τμήματα
πολλών Εκκλησιών περιοχής Τυμφρηκαι
στα περιστύλια του Τέμπλου υπάρστού, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και άλλων
Οι Εικόνες του Τέμπλου
χουν τα Κλήματα, με τα φύλα τους και
περιοχών. Το Τέμπλο του Αγίου ΓεωρΤο Τέμπλο του Αγίου Γεωργίου Διγίου Δικάστρου είναι, κατά σειρά κατα- κάστρου είναι κατασκευασμένο από λει- τα τσαμπιά τους, οι Γιρλάντες και οι Πεσκευής, το 15ο των Τέμπλων που κατα- ασμένο ξύλο καρυδιάς και είναι διακο- ριστερές, που συμβολίζουν τους πισκεύασε ο ιεροξυλογλύπτης Στέλιος σμημένο, με την Ιερή Άμπελο, με τα στούς, που πρέπει να ενωθούν με την
Άμπελο την Αληθινή, για να αξιωθούν
Υφαντής.
φύλλα της, τα τσαμπιά της και τα σταφύΣτην κατασκευή των Τέμπλων ο ιερο- λια της, με Γιρλάντες και Περιστερές και της θείας ζωής και να μεταστούν στην
ξυλογλύπτης Στέλιος Υφαντής ακολου- έχει, κατά τμήματα, τις εξής Εικόνες Ουράνια Βασιλεία.
Προ της Ωραίας Πύλης υπάρχει ένας
θούσε την εξής τεχνική:
Αγίων:
μικρός Σολέας, που συμβολίζει τον ποΠρώτα σχεδίαζε με ένα μελανί μολύβι
* Το κυρίως Τέμπλο έχει τις Δεσποτιπάνω σε χαρτί, την ιερή άμπελο με τα κές Εικόνες, της Παναγίας (δεξιά της ταμό του πυρός, ο οποίος διαχωρίζει
φύλλα της, τα τσαμπιά της και τα σταφύ- Ωραίας Πύλης), του Χριστού (αριστερά τους δικαίους από τους αμαρτωλούς και
λια της, με τις γιρλάντες και τις περιστε- της Ωραίας Πύλης), του Αγίου Γεωργίου είναι ο χώρος, όπου οι πιστοί μεταλαμρές και τις περνούσε σε ξύλο λειασμένης (δεξιά της Εικόνας της Παναγίας), στον βάνουν της Θείας Κοινωνίας και πίσω
καρυδιάς. Μετά άρχιζε την ξυλογλυ- οποίο είναι αφιερωμένος ο Ναός και του από το Τέμπλο υπάρχει η Ιερά και Αγία
πτική, με τα κοφτερά του σκαρπέλα και Ιωάννη του Προδρόμου και Βαπτιστή Τράπεζα, όπου ο ιερέας τελεί τα ‘Αγια
μυστήρια, με κορυφαίο το μυστήριο της
το ξύλινο σφυρί του και τελείωνε με το (αριστερά της Εικόνας του Χριστού),
Θείας Ευχαριστίας.
λουστράρισμα του ξυλόγλυπτου.
* H Ωραία Πύλη έχει την Εικόνα
Με την τεχνική αυτή, κατασκεύασε του Παντοκράτορα.
συνολικά 54 τέμπλα, εικονοστάσια, δε* Το Επιστύλιο, το επάνω τμήμα του
σποτικά, προσκυνητάρια, και άλλα εκ- Τέμπλου, έχει στο Κέντρο την Εικόνα
κλησιαστικά έργα. Τα έργα του είναι του Μυστικού Δείπνου και εκατέρωθεν
προϊόντα της φαντασίας του, της τεχνι- ανά έξι τις Εικόνες του Δωδεκάoρτου,
κής του και της αστείρευτης χριστιανικής
* Τα Βημόθυρα, Πύλες Βόρεια και

Tο Τέμπλο της Εκκλησίας
του Αγίου Γεωργίου Δικάστρου
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ΕΤΑΙΡΟΙ – ΤΕΧΝ. & ΠΝΕΥΜ/ΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Του καθηγητού
Λάμπρου Γράββαλου

Τ

ην λέξη εταίρος, την ακούμε τώρα
τελευταία πολύ συχνά με το οικονομικό μας πρόβλημα, χωρίς να γνωρίζουμε οι περισσότεροι την πραγματική της
έννοια.
Εταίρος λοιπόν σημαίνει: σύντροφος,
φίλος, μαθητής, φίλος πολιτικής μερίδας, εραστής, κοινωνός, και όταν συνδεθεί με την
πρόθεση «συν» γίνεται συνεταίρος ή συνέταιρος, δηλαδή κάνω συνεργασία με κάποιον
άλλο για κάποια δουλειά, που ενδιαφέρει
και τους δύο.
Εμείς από όλες αυτές τις έννοιες, θα πάρουμε τη λέξη φίλος ( εταίρος = φίλος) ή
φιλία, την οποία και θα αναλύσουμε, για να
καταλάβουμε τι είναι φιλία, και τι κρύβει
μέσα της. Φιλία κατά τον μεγάλο φιλόσοφο
Αριστοτέλη είναι: «Ένα είδος Αρετής, ή συνυφασμένη με την Αρετή». Ποια είναι όμως
τα γνωρίσματα της φιλίας ; Αυτά είναι «η
ισότητα, η αμοιβαιότητα και η ομοιότητα».
Οι φίλοι ή εταίροι , συμμετέχουν ενεργά
στο σήκωμα «ενός βάρους», και ιδιαίτερα
τους γνωρίζουμε σε ώρες δυσκολίας, γιατί
εκεί φαίνονται, η ηθική τους ποιότητα, και η
ανθρωπιά τους.
Ο Κων/νος Τσάτσος, για να δώσει κάποιον προσδιορισμό της φιλίας έλεγε: «Η
φιλία δεν κρίνεται από τις καλοσύνες του
φίλου σου, αλλά από τις θυσίες που κάνει
για σένα. Καλοσύνη που γίνεται χωρίς
θυσία, κάποτε αξίζει λιγότερο από κακία».
Τι είναι λοιπόν εταίρε Ευρωπαίε, η πραγματική φιλία; Είναι η αμοιβαιότητα, η συμπάθεια, η έλξη, η εκτίμηση, η οικειότητα, η
εμπιστοσύνη, η ηθικότητα και η αγάπη.
Στην φιλία δεν χωράει η ιδιοτέλεια, ο
φθόνος, η αντιζηλεία, η καχυποψία, η νοσηρή φιλοδοξία, η υστεροβουλία, η φαυλότητα, η εκμετάλλευση, η ανηθικότητα και το
ατομικό συμφέρον. Επάνω σ’αυτά ο Αριστοτέλης φωνάζει: «φίλοι δεν υπάρχει
φιλία».
Εμείς τι μπορούμε να πούμε στους σημερινούς μας εταίρους που λίγο, λίγο προσπαθούνε να μας βγάλουν και την ψυχή; Πώς
βασιστήκαμε σ’αυτούς που μπήκανε για τα
καλά στον Τεχνικό Πολιτισμό μόνο και μόνο
για την απόκτηση πλούτου, και ύστερα οδηγούν τους δήθεν φίλους στην ανάγκη και
μετά στην οργή; Η ανάγκη είναι η αιτία και η
ορμή, ή οργή το αποτέλεσμα.
Ο Άνθρωπος δημιούργησε τον Τεχνικό
Πολιτισμό, και μας έκαμε να πιστέψουμε ότι
θα γίνουμε ευτυχείς. Μα πού να ξέραμε, ότι
μέσα του έκρυβε και τόσα εξοντωτικά μέσα,

καταστροφικά για την ανθρώπινη ζωή. Μα
θα μου πείτε, ότι φταίνε το ηλεκτρικό ρεύμα
και τα τόσα ηλεκτρονικά συστήματα που διευκολύνουν τη ζωή του ανθρώπου; Όχι! Όχι,
δεν φταίει το αεροπλάνο ή το τηλέφωνο,
αλλά η χελώνα του Πνευματικού Πολιτισμού. Ο Τεχνικός Πολιτισμός με όλη του την
επιστημοσύνη, οδηγεί τον άνθρωπο δυστυχώς στο κυνήγι της ευημερίας των λίγων.
Ανάγκη επείγουσα να στραφεί ο άνθρωπος
στο εσωτερικό, του εαυτού του, και να βρει
τον πνευματικό του Πολιτισμό που τον εξαγνίζει και τον σώζει και όχι να συγκεντρώνει
τον επί γης προορισμό του, στην κοιλιά,
στην σάρκα, στις ηδονές, και τις απάνθρωπες
κατακτήσεις του.
Ο Ατομικός επιστήμονας Οππενχάουερ
έλεγε: «Χρειαζόμαστε φιλοσόφους και όχι
επιστήμονες. Μας χρειάζεται η Αλήθεια στη
σοφία και όχι στην επιστήμη».
Με λίγα λόγια χρειαζόμαστε πολλές ενέσεις μεγάλης Πνευματικής ισχύος για να καταλάβουμε τι είναι ο Πνευματικός Πολιτισμός,
πόσο ωφελεί, τι είναι πνευματικός άνθρωπος,
πώς να συμπεριφέρεται, πώς πρέπει να φροντίζει ο ένας για τον άλλον και πώς θα καλυτερεύει η ζωή μας.
Μερικοί νέοι κουλτουριάρηδες ψάχνουν
να βρουν ορισμένα ψεγάδια πολιτισμού σε
συγγράμματα ξένα των δήθεν σοφών.
Όχι Κύριοι! Λάθος κάνετε! Μην περιφρονείτε το αθάνατο Ελληνικό Πνεύμα!
Αυτά είναι γραμμένα και μάλιστα κατά τον
καλύτερο τρόπο σε βιβλία των προπατόρων
μας. Δυστυχώς σπεύδομε ολοταχώς να ξεχάσουμε το Ελληνικότατο Πνεύμα των Αρχαίων
φιλοσόφων μας, ποιητών και ιερών προσώπων της Εκκλησίας, που στο γράψιμό τους
σταθμίζουν και την παραμικρή λεπτομέρεια.
Αλλά πέραν όλων αυτών, τον Πνευματικό
Πολιτισμό και την πραγματική αξία, του Ανθρώπου, μπορούμε να τα αντικρύσουμε με
καθαρό βλέμμα,παραστατικότατα σ’αυτό το
βιβλίο που λέγεται Καινή Διαθήκη. Εκεί φαίνεται όλη η αλήθεια γύρω από τον άνθρωπο.
Εκεί βρίσκεται το πραγματικό νόημα της
συμπόρευσης και των δύο Πολιτισμών, απαραίτητο στοιχείο, για τις κοινωνίες των ανθρώπων. Δεν είναι λόγια συμφεροντολόγων,
καιροσκόπων, εκμεταλλευτών και ψευδών
υποσχέσεων, αλλά λόγια αιώνια και πολύ
χρήσιμα για την ανθρώπινη αξία, που δεν
πρόκειται ποτέ να εκπέσουν.
Μπορεί να προσκρούουν σε ψευδείς ανθρώπινες κοσμοθεωρίες, σε ιδέες και σε συμφέροντα, αλλά ας μην λυγίσουν αυτοί που

θα προσπαθήσουν να τα εφαρμόσουν έστω
και κατά το ελάχιστον, όπως δεν λύγισε
Εκείνος επάνω στο Σταυρό και που νίκησε
το ψέμα, την υποκρισία και την αδικία, με
την αλήθεια, την ευθυκρισία και την δικαιοσύνη. Αλήθεια, γιατί μερικοί δεν Τον παραδέχονται; Ποιός άλλος σταυρώθηκε για τον
άνθρωπο; Ας καταλάβουν καμιά φορά οι
υπονομευτές των ανθρώπων την μικρότητα
των μεγεθών τους !!
Το τι τους περιμένει, μας το λέει ξεκάθαρα
ο Φίλιππος της Μακεδονίας μας ο οποίος
συμμετείχε σε Ολυμπιακό αγώνισμα της
Πάλης, και όταν ηττήθηκε, γύρισε πίσω, είδε
πού έπεσε, και είπε: «πόσον μικρόν κομμάτι
γ ς θα καταλάβει, το μετά θάνατον σ μα κείνων πού φιλοδοξούν να κατέχουν λον τον
κόσμον !».
Ας το έχουν υπόψη των οι Εταίροι μας, και
ας κοιτάξουν κατάματα τον άνθρωπο που
υποφέρει.

Ελλάδα
Της μοίρας τα δευτέρια, δεν τ᾽άνοιξε κανείς,
μα δυστυχώς, γίνατε τώρα η μοίρα μας εσείς,
Ρατσιστές με τους Έλληνες και την Ελλάδα
γίνατε, πολιτικοί, κυβερνώντες και αλάνια.
Γιατί αποδιώχνετε τα παιδιά της
σ’ άλλα μέρη - μετανάστες - σ’ άλλη γη...
Με τι καρδιά, μας απαρνιέσαι μάνα μας Ελλάδα,
και τη ζωή μας γέμισες καημούς,
που είν’ η στοργή που ’χει για μας σα μάνα
και τη σκληράδα που τη βρήκες κι έγινες μητριά;
Εμείς το γάλα σου βυζάξαμε και σ’ αγαπάμε
πάντα, στα δύσκολα και στα μεγάλα σου
κρατούσαμε το χέρι, ανάθεμα σ’ αυτούς που
σου ’βαλαν το μίσος και σου δώανα μαχαίρι
και μας τυρανάς.
Χαροκαμένη τώρα εσύ, κι εμείς του κόσμου
μετανάστες, σκόρπια και πάλι τα κομμάτια
σου.
Μα εσύ δεν μας θωρείς, γιατί σου δέσανε τα
μάτια;
Και τις κραυγές μας σαν ακούς, δεν αντιδράς
Γλυκειά Ελλάδα μας,λησμονημένη θα σ’
αφήσουνε
γνωστοί και φίλοι, κι όλου του κόσμου οι δυνατοί, σε ντύσανε πάλι ζητιάνα.
Μα θα προσμένεις τα αιώνια παιδιά σου,
απ’ του Θεού τη θάλασσα, να βγουν, να σ’αγκαλιάσουν και να σε ντύσουνε με το αιώνιο,
το ανέσπερο, το φως όπως παλιά.
Γιάννης Τσίτσος
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ΕΚΟΙΜΗΘΗ
Ο Πατήρ Γεώργιος Μπερτσιμάς
ιερέας του χωριού μας
την 08.05.2015

Π

ατέρα Γεώργιε, με μεγάλη θλίψη δεχθήκαμε την
είδηση του θανάτου σου, και η άλλοτε χαρούμενη κλαγγή της καμπάνας μας κατά τις Κυριακές και
γιορτές, τώρα με τον πένθιμο ήχο της βάφει κατάμαυρο
τον αέρα του χωριού μας και θα μας γεμίζει θλίψη και
δάκρυα.
Ήλθες Παπά-Γιώργη και σε δεχθήκαμε με μεγάλη
χαρά τον Μάϊο του 2001, και έκτοτε επί 14 ολόκληρα
χρόνια προσέφερες στο χωριό μας χριστιανική αγαλίαση και ευχαρίστηση με το να ιερουργείς και να μας
ευλογείς κάθε Κυριακή και γιορτή Αγίου.
Δεν υπολόγισες ουδέποτε τις καιρικές συνθήκες και
την απόσταση που χώριζε το χωριό μας από την ιδιαίτερή σου Πατρίδα, αλλά πάντοτε χαρούμενος και γελαστός στήριζες τις αδύνατες ψυχές μας, μας έδινες
δύναμη, χρηστότητα, αγαθοσύνη ,πίστη, πραότητα και
υπομονή.
Ήλθαν όμως οι στιγμές που μας αποχωρίστηκες μια
για πάντα, γιατί έτσι θέλησε ο Παντοδύναμος. Αλήθεια,
πόσο ευτυχισμένοι είναι εκείνοι που έζησαν Χριστιανικά
και πέθαναν αφοσιωμένοι στο Χριστό ! Την αφοσίωσή
σου αυτή Πάτερ Γεώργιε, αλλά και τον φόβο Θεού που
έκρυβες μέσα σου, τα διαπιστώναμε στις εκάστοτε συζητήσεις μας, που μας περιποιούσανε μεγάλη τιμή. Αλλά
Πάτερ, «Μακάριοι ο νεκροί ο ν Κυρί θνήσκοντες». Έχει
καθοριστεί ιδιαίτερη τιμή και αμοιβή ευτυχίας, αλλά και
μακαριότητας για εκείνους τους ποιμένες και διδασκάλους οι οποίοι εργάστηκαν πιστά και πέθαναν επάνω
στο καθήκον, της πνευματικής σποράς και καλλιέργειας
για τον Χριστό.
Εσύ έφυγες Παπά – Γιώργη και οι ενορίτες, που άπαντες εκκλησιαζότανε, άνδρες και γυναίκες, θρηνούν για
τον αναπάντεχο θάνατό σου, με τις εκφράσεις : - Ορφανέψαμε ! –Τι θα γίνουμε χωρίς Παπά ! – Ποιος θα ιερουργήσει στην Εκκλησία μας ! – Χωρίς Παπά θα σβήσει το
χωριό μας ! Η σκέψη γύρω από την Εκκλησία, είναι μια
υγιέστατη φιλοσοφία, που εξωραΐζει την ζωή του ανθρώπου την οποία η αφροσύνη της πλεονεξίας και της κοσμικής ματαιότητας τόσο πολύ την ασχημίζουν.
Δεν θέλουμε να μείνουμε χωρίς ιερέα και να μετατραπούμε σε σαρκολάτρες, σε ανθρώπους μόνο της κοσμικής ζωής και να οδηγηθούμε στα καταστροφικά
μονοπάτια της αθεΐας, γεγονότα που εσύ Παπά – Γιώργη
καυτηρίαζες όπου και αν βρισκόσουνα.
Έφυγες και σε παρακαλούμε, με τις ικεσίες της ουράνιας πνευματικής ζωής σου, να είσαι πάντα αρωγός μας,
για την απόκτηση αντικαταστάτη σου.
Είμαστε σίγουροι, ότι με την θεία χάρη που απόκτησες
κατά την χειροτονία σου, και με συνοδούς τους Αγγέλους, οδηγήθηκες εκεί όπου οι δίκαιοι και οι ενάρετοι
αναπαύονται λουσμένοι στο φως του Αναστάντος Χριστού μας.
Αιωνία σου η μνήμη καλέ μας
Ποιμένα Πατέρα Γεώργιε,
Λ. Γρ.
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ΔΗΜΟΤΙΚΑ
ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
Γράφει ο Νίκος Σωτηρόπουλος

«Να ΄μουν πουλί στη Ρούμελη κι αηδόνι στο Βελούχι,
Να ‘μουν ψηλά στο Δίκαστρο αητός για ν’ αγναντεύω,
Το πώς σεμνά χορεύουνε κι όλοι μαζί γλεντάνε.
Μπροστά είναι οι γέροντες και πίσω οι κυράδες,
Και παραπίσω νιές και νιοί, γαμπροί με τις νυφάδες»
Στο τραγούδι αυτό εκφράζεται το παράπονο του ξωμάχου, δουλευτή, ο οποίος δεν έχει τη δύναμη για τέτοιες χαρές, πέρα απ’
τα απλά κι ανθρώπινα.
*****

Τρία μεγάλα σύγνεφα φανήκαν στο Βελούχι.
Το ‘να θα φέρει τη βροχή και τ’ άλλο χαλαζοβρόχι
το τρίτο το μαυρότερο κακά μαντάτα φέρνει.
Σε ΄σενα Κώστα ψυχογιέ, της Ζημιανής καμάρι,
αφήνω τη γυναίκα μου και το μικρό το Γιώργη,
που ‘ναι μικρός και άμαθος κι απ’ άρματα δεν ξέρει.
Μα σα διαβεί τα δεκαοχτώ κοντά στα εικοσιένα
ελάτε να ξεθάψετε τα δόλια άρματά μου
που τα ‘χωσα στην εκκλησιά κοντά στο Άγιο Βήμα
να μην τα πάρουν τα σκυλιά, οι Τουρκοαρβανίτες.
*****

το Δίκαστρο
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Η Π ΡΟΣΤΑΤΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ
Είναι πολλές οι παρουσίες της Παναγίας
μας στα βορειοηπειρωτικά βουνά, που το
ομολογούν και οι ίδιοι οι Ιταλοί. Αξιωματικός
Έλληνας, που ανακρίνει αιχμαλώτους Ιταλούς
Αλπινιστές, τους ρώτησε: - Γιατί δεν στέκεστε
να πολεμήσετε, αλλά παραδίδεσθε αμέσως;
Απάντηση: Επειδή δεν ξέρουμε πώς να τα
βγάλουμε πέρα. Ερώτηση: Πώς το συμπεράνατε αυτό; Απάντηση: Μα εσείς έχετε και γυναίκες που πολεμάνε κοντά σας. Απάντηση
ανακριτού: Μα αυτό συνέβαινε στην Πίνδο .
Απάντηση: Ποιά Πίνδο; Έβαλε τις φωνές ο Αλπινιστής. Είδαμε και προχθές ακόμη επικεφαλής του λόχου σας μια γυναίκα, που τραβούσε
μπροστά και σας έδειχνε το μονοπάτι, όπου
μας κυκλώσατε. Ερώτηση: Τι γυναίκα ήτανε
αυτή; Απάντηση: Μια μαυροφορεμένη, ψιλή,
μελαχρινή με καλύπτρα στο κεφάλι, που γύριζε και χαμογελούσε στους φαντάρους σας.
Ερώτηση: Την είδες εσύ αυτή τη γυναίκα;
Απάντηση: Την είδα εγώ, όσο και οι άλλοι Αλπίνι. Κάθε λόχος σας έχει και από μία τέτοια
γυναίκα…
Είναι τόσοι πολλοί που είδαν τη Μεγαλόχαρη, είτε στο πεδίο της μάχης, είτε στο αμπρί
τους, ώστε οι περισσότεροι από αυτούς το
ανέφεραν, τόσο στους Ανωτέρους Τους, όσο
και στο Ίδρυμα της Ευαγγελίστριας στην Τήνο.
Τα γράμματα αυτά φυλάσσονται στο Αρχείο
του Ιδρύματος, και αποτελεί πολύτιμο αγαθό
για τον Ερευνητή του Θέματος.
Αν τα παραπάνω φαίνονται υπερβολικά σε
κάποιους, ποιός μπορεί να αμφισβητήσει την
προσωπική μαρτυρία του Διοικητού της 8ης
Μεραρχίας Συνταγματάρχη Κατσιμήτρου
που αναφέρει στο βιβλίο του «Ήπειρος Προμαχούσα», ότι είδε την Μεγαλόχαρη να του
επισημαίνει νικηφόρες στρατηγικές θέσεις;
Καίτοι έχουν ασχοληθεί, το σύνολο των
ψυχιάτρων και επιστημόνων που ασχολούνται
με τις Ανθρωπιστικές Σπουδές, δεν μπορέσανε
να ανατρέψουν τα προαναφερόμενα. Τι τα θέ-

(συνέχεια από σελ. 1)

λετε αδελφοί μου ! Έχουμε ζωντανή θρησκεία.
Σε κάθε βήμα της ζωής μας, όταν αντιμετωπίζουμε ανυπέρβλητα εμπόδια, Αυτής την βοήθεια επικαλούμαστε. Δεν είναι μόνο η
οικονομική ζωή που ρυθμίζει τη ζωή μας ! Η
οικονομική, ή, η υλική ζωή, ανήκουν σε
σφαίρα κατώτερη, και πρέπει να συσχετίζονται με την ανώτερη ζωή του Πνεύματος, σαν
μέσο προς επίτευξη κάποιου σκοπού.
Ο καθηγητής Οικονομίας O. Schaeffle
έλεγε: «Δέν πρέπει εἴτε παρά τῷ ἀτόμῳ,
εἴτε παρά τῇ κοινωνί, ἡ οἰκονομική
ἀνάπτυξη να στενοχωρεί καί νά παρεμποδίζει, τήν θρησκευτική, τήν ἠθική,
και καλλιτεχνική ἀνάπτυξη».
Πρέπει να καταλάβουμε, ότι οι εποχές των
κακών ιδανικών, των κακών ηθών και της
αθρησκείας είναι κατά κανόνα, εποχές οικονομικής κατάρρευσης. Όταν δε, η οικονομική
ζωή χωρισθεί από τον ηθικό και θρησκευτικό
νόμο, βρίσκει το θάνατό της !
Τι λέτε, αν όλοι αυτοί οι «Κύριοι» που κατακλέβουν τον κοσμάκη ποικιλοτρόπως, που
αισχροκερδούν εις βάρος των αδυνάτων, που
καταληστεύουν Τράπεζες, που σκοτώνουν ανθρώπους, εάν είχαν το ηθικό και θρησκευτικό
υπόβαθρο, θα φθάναμε σήμερα σ’αυτό το κατάντημα;
Αδελφοί μου ας παρακαλέσουμε την Παναγία, που σε λίγες μέρες θα γιορτάσουμε την
Κοίμησή Της, να σωφρονίσει αυτούς που κρατάνε την τύχη του κοσμάκη στα χέρια τους, και
να τους κάνει να αισθανθούν την απόλυτη ευθύνη των!
Και όσοι σήμερα κόπτονται για το διαχωρισμό Εκκλησίας-Κράτους, ας το καταλάβουν,
ότι ο Ελληνισμός ουδέποτε χωρίσθηκε από
την Ορθοδοξία.
Ιστορικά αποδεικνύεται, ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένα και δεν διασπώνται . Εάν θέλουν ας το τολμήσουν!

Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ε Σ

Τ Ε Χ Ν Ε Σ

Αφοι Παπαθανασίου Ο.Ε.
papress@hotmail.com - parafthi@hotmail.com
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Πήρα Ευχή
Παππούδων και γονέων μου,
επήρα την ευχή,
στην Παναγιά στο Πεισκοπιό
είπα μια προσευχή.
~
Πήρα το άρμα της ζωής,
περήφανα περπάτησα,
ήμουνα αξιότιμος,
όπου το πόδι επάτησα.
Την αδικία εγνώρισα,
τη φυλακή δεν είδα,
πρόσεχα – και παράνομο,
δε μ’ έπιασε η τσιμπίδα.
~
Ποτέ δεν έκανα κακό,
δε πείραξα κανένα,
μοιραίως ακολούθησα,
της τύχης τα γραμμένα.
~
Δεν έψαχνα να βρω πολλά,
κοίταγα να τη περάσω,
το δίκιο και την ανθρωπιά
δε θέλω να ξεχάσω.
~
Με βοήθησε η Παναγία,
τον δρόμο πήρα ίσια,
όσο και αν με κούρασαν,
της μοίρας τα καπρίτσια.
Γιάννης Βαρθαλίτης
Ο Γιάννης Βαρθαλίτης γεννήθηκε στο
Μάνα της Σύρου, το 1928 και έφυγε από τη
ζωή στην Αθήνα, το 2014. Έγραφε περισσότερα
από 1800 ποιήματα από τα οποία τα 1200 είναι
κατατεθειμένα και καταχωρημένα στην Εθνική
Βιβλιοθήκη. Αρκετά ποιήματά του έχουν δημοσιευθεί σε εφημερίδες και περιοδικά.

