
ΕΤΟΣ 16ο • ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 70 • ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 • ΕΚΔΟΤΗΣ: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΔΙΚΑΣΤΡΙΩΤΩΝ - ΔΙΚΑΣΤΡΟ ΦΘ/ΔΑΣ ΤΚ: 35017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Δικαστριωτών ενημερώνει τα

μέλη του, τους φίλους του Δικάστρου και γενικά τους

αναγνώστες της εφημερίδας μας, ότι στα πλαίσια των

πολιτιστικών εκδηλώσεων του Αυγούστου προγραμματίζει

έκθεση εικαστικών έργων-ζωγραφικής σε συνεργασία

με Δικαστριώτες και όχι μόνο, ερασιτέχνες ζωγράφους-

εικαστικούς.

Η έκθεση θα παρουσιαστεί στο Λαογραφικό Μουσείο

Δικάστρου στις 16 και 18 Αυγούστου, ημέρες Τετάρτη

και Παρασκευή αντίστοιχα και θα είναι ανοιχτή για το

κοινό από τις 19:00 μ.μ. έως και τις 22:00 μ.μ.

Τα έργα που θα εκτεθούν θα προσφερθούν αφιλο-

κερδώς από τους δημιουργούς των προς τα Διοικητικά

Συμβούλια του Συλλόγου και του Μουσείου , τα οποία θα

αναλάβουν την οργάνωση της έκθεσης και την πώληση

των έργων σε συμβολικές τιμές σε κάθε ενδιαφερόμενο

αγοραστή.

Σκοπός της έκθεσης, πέρα από την πολιτιστική της

διάσταση, είναι να διατεθούν τα έσοδά της εξ ολοκλή-

ρου προς ενίσχυση του Λαογραφικού Μουσείου, κα-

τόπιν επιθυμίας των δωρητών των έργων.

Παρακαλούμε όσες και όσους έχουν διάθεση προ-

σφοράς και  ασχολούνται με εικαστικές δημιουργίες, να

συνδράμουν την προσπάθεια αυτή αναδεικνύοντας τα

έργα τους και προσφέροντας για την επίτευξη του προ-

αναφερόμενου σκοπού.

Καλούμε επίσης κάθε ενδιαφερόμενο, να επισκεφτεί

την έκθεσή μας, να γνωρίσει το χωριό μας, να απολαύσει

το φυσικό περιβάλλον του και τη φιλοξενία μας, δίνοντας

έτσι έναν ξεχωριστό τόνο στην καθημερινότητά του.

Για καλύτερη και αρτιότερη οργάνωση δηλώστε

συμμετοχή για έργα σας μέχρι 31/07/2016.

Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις στα πα-

ρακάτω μέλη του Δ.Σ. 

Γεώργιος Θ. Γιαννακόπουλος 

6972239109

Χρήστος  Ε.  Γκιόλας 6976957360        

Για

το Δ.Σ. του Συλλόγου    

το μέλος Χρήστος  Ε.  Γκιόλας      

Eφυγε από κοντά μας ο
συγχωριανός μας, μέλος
του συλλόγου και της
συντακτικής επιτροπής
της εφημερίδας μας ο κα-
θηγητής Λάμπρος Γράβ-
βαλος.
Παραθέτουμε το τελευ-
ταίο του άρθρο στη σελ.6

ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΔΙΚΑΣΤΡΟΥ
«ΝΙΚΑΙΑΣ – ΚΑΛΛΙΔΑΜΟΣ – ΦΙΛΙΣΤΑΣ»

Πρόγραμμα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων 
Μουσείου Δικάστρου

Την Τρίτη 16 Αυγούστου, εκλογοαπολογιστική συνέλευση και εκλογή νέου Δ.Σ.
Την Τετάρτη 17 και την Παρασκευή 19 Αυγούστου, έκθεση έργων τέχνης στο

Μουσείο.
Την Πέμπτη 18 Αυγούστου,  βραδιά παραμυθιού για μικρούς  αλλά και για με-

γάλους, στον χώρο του Μύλου, μετά την συνάντηση γυναικών .
Την Παρασκευή 19 Αυγούστου, εκπαιδευτικό πρόγραμμα και ξενάγηση για παι-

διά στον χώρο του Μουσείου (ώρα 19.00). Βραβεύσεις και απονομή τιμητικής
πλακέτας σε ανθρώπους που ευεργέτησαν το Μουσείο και γενικότερα το Δίκα-
στρο. 

Εκδηλώσεις Καλοκαίρι 2016
ΠΡΟΣΚΗΣΗ –ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνεχίζοντας τον θεσμό των εκδηλώσεων, που έγινε παράδοση πλέον,
το Δ.Σ. του  Συλλόγου διοργανώνει την εβδομάδα από 15 μέχρι 20 Αυγού-
στου  τις  παρακάτω εκδηλώσεις :

Δευτέρα  15 Αυγούστου, Αρτοκλασία στην Παναγία.
Τρίτη 16 Αυγούστου, Γενική Συνέλευση  και  εκλογές του  νέου  Δ.Σ.
Τετάρτη  17 Αυγούστου,  Γιορτή Νεολαίας
Πέμπτη 18 Αυγούστου, Συνάντηση γυναικών  και όχι μόνο στον Μύλο.
Σάββατο 20 Αυγούστου, Δικαστριώτικο  Αντάμωμα με παραδοσιακή μου-

σική   από την ορχήστρα του Αλέξανδρου Αρκαδόπουλου και  τραγούδι
από τον Ηλία Γάκο και την Γιώτα Βίτσα, παραδοσιακούς χορούς από  τα Δι-
καστριωτόπουλα  και γλέντι για όλους μέχρι το πρωί . 

Βράβευση των επιτυχόντων  σε ΑΕΙ και ΤΕΙ. Γι αυτό παρακαλούμε να
ενημερώσετε το Δ.Σ. για όσα παιδιά  ήταν επιτυχόντες στις εξετάσεις
Μαΐου-Ιουνίου 2015.

Την Τετάρτη 17 και την Παρασκευή 19  Αυγούστου στο χώρο του Μουσείου
(και ώρες 19.00 έως 22.00), θα πραγματοποιηθεί  έκθεση έργων τέχνης (ζω-
γραφική, αγιογραφία, γλυπτά κλπ.). Τα έργα θα είναι προς πώληση και τα
έσοδα  θα διατεθούν για την ενίσχυση του Μουσείου και του Συλλόγου.
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Τo Δίκαστρο

Δ Η Μ Ι Ο Υ 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 

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. Λογαριασμού:

825/747841-02
Tράπεζα Πειραιώς Αρ. Λογαριασμού:

6292 -  128468 -  148

Βαπτίσεις
• Στις 11-6-16 ο Παναγιώτης Γεωργίου του
Βασιλείου και της Σταυρούλας και η Δήμη-
τρα Καμπούρη βάπτισαν τον γιο τους και
τον ονόμασαν Βασίλη.
• Στις 29-5-16 ο Κόρδας Ιωάννης του Σπύ-
ρου και της Ειρήνης και η Αργυρω Καραμ-
πουρνάκη βάπτισαν τον γιο τον ονόμασαν
Σπυρίδων - Σταύρο.

Να τους ζήσει!

Θάνατοι
• Στις 26-3-16 απεβίωσε ο Γεώργιος Αγγε-
λόπουλος ετών 74. Εψάλη και ατάφη στο
Δίκαστρο.
• Στις 28-4-16 απεβίωσε ο Παναγιώτης Σι-
ούτας ετών 84. Εψάλη και ετάφη στο Σ.Σ.
Λιανοκλαδίου.
• Στις 5-6-16 απεβίωσε ο Γράββαλος Λάμ-
προς ετών 86. Εψάλη και ετάφη στο Δίκα-
στρο.
• Στις 9-6-16 απεβίωσε ο Γράββαλος Φώ-
τιος ετών 75. Εψάλη και ετάφη στη Θεσσα-
λονίκη.
• Στις 15-6-16 απεβίωσε ο Κόρδας Λάμ-
προς του ετών 90. Εψάλη και ετάφη στο Δί-
καστρο. 

Θερμά συλλυπητήρια!

Επιτυχίες - Νέος Επιστήμονας
O Κων/νος Μπούρχας υιός του Ηλία και
της Ευαγγελίας εγγονός του Πρεσβυτέρου
Κόρδα Κων/νου αποφοίτησε από το Ε.Μ.Π.
με τον τίτλο Διπλοματούχου Πολιτικού Μη-
χανικού.

Θερμά συγχαρητήρια
Καλή σταδιοδρομία!

Νιώρα - Καρφή Χρυσούλα ..................................20€
Κόρδα Μπούρχα Ευαγγελία ......................................20€
Κατσαρής Κων/νος του Σεραφείμ ............................20€
Κούκιος Μάνθος του Ηλία ........................................20€
Κόρδας Κων/νος (Πρεσβύτερος) ..............................20€
Κορδολέμη Κών/να....................................................20€
Νάζαρης Παναγιώτης ..................................................5€
Καρφής Κων/νος του Ανδρέα ..................................20€
Καλημέρη Ελένη ........................................................50€

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.

Εις μνήμην
Ο Πέτρος και η Μαρία Χριστοπούλου εις
μνήμην της αδερλφής τους Μαρίας Ελισά-
βετ Βλάχου προσφέρουν:

Για το Μουσείο 150 δολάρια
Για τον Σύλλογο 100 δολάρια

Συγχαρητήρια
Ο   Ιωάννης Καπρίτσος του  Νικολάου και της
Σοφίας  Μαυρίδου, δισέγγονος  του  Βασιλείου
Καλότυχου  του Ευαγγέλου  τελείωσε τις σπου-
δές του από την Σχολή Ρόδου με την ειδικότητα
των  Μεσογειακών  Σπουδών. Του εκφράζουμε
τα θερμά μας συγχαρητήρια και καλός στρατιώ-
της.   

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣH
ΓΙΑ ΤΗΝ  ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

Από τις 3 – 6 – 2016  η  Τράπεζα Αίματος του
Συλλόγου των Απανταχού Δικαστριωτών είναι
μέλος του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών
(ΣΕΑ),  εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο Αιμο-
δοτών  ( ΕΜΑ ) με  Αριθμό Μητρώου (Α.Μ) 12921.
Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να συμμετέχουμε πε-
ρισσότερο.

Από 18 ετών και πάνω, μπορούμε να δίνουμε
αίμα. Η διαδικασία είναι απλή. Πάμε σε οποιοδή-
ποτε  Νοσοκομείο της χώρας και αναφέρουμε
τον Αριθμό Μητρώου (Α.Μ.)  12921 για την Τρά-
πεζα αίματος του Συλλόγου μας . Αν δεν θυμη-
θείτε τον Α.Μ., επικοινωνήστε εκείνη την στιγμή
με τον Διαχειριστή του ΣΕΑ κ. Γκιόλα Σταύρο
(και για κάθε απορία ή διευκρίνιση ) στο τηλέ-
φωνο : 6973513170.

Αφιερώνοντας 10 λεπτά από τον χρόνο μας,
μπορούμε να σώσουμε μια ζωή, ενός δικού μας
ανθρώπου. 

Αν κάποιος χρειαστεί αίμα, επικοινωνήστε με
τον  κ. Γκιόλα, αναφέροντας το όνομα του
ασθενή και το νοσοκομείο που πρέπει να στεί-
λουμε το αίμα.

Το mail της τράπεζας αίματος του συλλόγου
μας είναι  emadikastro@gmail.com για οποιοδή-
ποτε θέμα   αφορά την αιμοδοσία και μόνο.

ΔΩΣΤΕ ΑΙΜΑ, 
ΣΩΣΤΕ ΜΙΑ ΖΩΗ
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Αγαπητέ μας Λάμπρο…
Στις πολύχρονες, αρμονικές και απλές συνομιλίες

μας έλεγες: «όλοι διαβάτες είμαστε σ’ αυτή την κοι-

νωνία, πέρα κι αλάργα από το μίσος και την κακία».

Καθηγητά και ψάλτη μου, υπηρέτησες με αφοσίωση

και συνέπεια ό,τι ασχολήθηκες και παρακαλούμε τον

αναστάντα Κύριο όπως αναπαύσει την ψυχή σου

«ἔνθα ἀναπαύονται αἱ τῶν δικαίων ψυχαί»

Αιωνία σου η μνήμη.
Νίκος Σωτηρόπουλος

Λάμπρος Κ. Γράββαλος
(1930-2016)

Γεννήθηκε στο Δίκαστρο,  στις 7 Σ/βρίου 1930 και  ήταν το τέταρτο
παιδί του Κων/νου και της Ευαγγελίας Γράββαλου. Τα πρώτα γράμματα
έμαθε στο Δημοτικό Σχολείο Δικάστρου, απεφοίτησε από το Γυμνάσιο
Λαμίας και  κατέστη πτυχιούχος θεολογίας της  Ριζαρείου Εκκλησιαστικής
Σχολής  Αθηνών. Συνεχίζοντας τις σπουδές του, έλαβε το πτυχίο του
Φιλολόγου καθηγητή από  την  Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου
Αθηνών,   

Υπηρέτησε στη Μέση εκπαίδευση,  ως καθηγητής Γυμνασίων και
ως Διευθυντής της Παιδόπολης Βόλου.  Παντρεύτηκε την Μαρία Βα-
σιλείου Καρφή και απέκτησαν δύο παιδιά, την Ευαγγελία και την
Ελένη. Συνταξιοδοτήθηκε  και  διέμενε στη Λαμία και στο Δίκαστρο.

Ως θεολόγος καθηγητής δίδασκε  τον Λόγο του Θεού και ήταν από
τους  μαχητές  της  Ορθοδοξίας.   Υποστήριζε ακαταμάχητα την ορθό-
δοξη πίστη και  αγωνίζονταν, με όλες τις δυνάμεις του,  για την επι-
κράτησή της.  Εκκλησιάζονταν, κήρυττε, έψαλλε. 

Ήταν από τα βασικά στελέχη της Εφημερίδας «ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΡΟ».
Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής και συντάκτης άρθρων, κυρίως
χριστιανικών. Με τα επίκαιρα άρθρα του  νουθετούσε, δίδασκε, συμ-
βούλευε  και στηλίτευε τις παρεκτροπές της ελληνικής κοινωνίας,
αναδεικνύοντας έντονα  την άποψη της Εκκλησίας. 

Ήταν αγαπητός, σεβαστός  και ενεργό μέλος στην κοινωνία του
χωριού. Συμμετείχε στις εκδηλώσεις του χωριού και  του Συλλόγου,
εξέφραζε τις χριστιανικές απόψεις του, μάχονταν για  αυτές και
βοηθούσε στη λύση των κοινών προβλημάτων και στη λήψη  κοινοτικών
αποφάσεων,   

Στις 6 Ιουνίου 2016, αιφνιδίως, απήλθε του επίγειου κόσμου, προς
τις ουράνιες  σκηνές, ένθα ο Θεός εντάσσει του δικαίους  και τους
αγωνιστές του Λόγου του. Η συντακτική επιτροπή της εφημερίδας και
το Δ.Σ.  του Συλλόγου,  εκφράζουν  τα συλλυπητήρια των μελών τους
και εύχονται ανάπαυση  στην ψυχή  του και  παρηγορία και δύναμη
στην οικογένειά του. 

Προσωπικά,  συγκλονίστηκα,  για το θάνατο του αγαπητού μου
φίλου Λάμπρου. Έφυγε, από το Δίκαστρο,  μια προσωπικότητα, ένας
θεολόγος επιστήμονας, που είχε έντονη την παρουσία του  στην
Εκκλησία  και στο χωριό. Θα μας λείψει, ο λόγος, η παρρησία,  η μαχη-
τικότητά του.   Θα μου λείψει ο φίλος μου ο  Λάμπρος. 

Εύχομαι την  εν Χριστώ ανάπαυση, Λάμπρο.
Εκ του Δ.Σ. του Συλλόγου

Λεωνίδας Ιωάννου Καρφής

Ευχαριστήριο
Ευχαριστούμε θερμά για την υποδοχή και την ξενάγηση στους
όμορφους χώρους του Δικάστρου. Πρώτα απ' όλους ευχαρι-
στούμε τον πρόεδρο του συλλόγου Δικαστριωτών κ. Γεώργιο
Γιαννακόπουλο για την πολύτιμη βοήθεια σε όλο το χρόνο της
παραμονής μας εκεί. Ευχαριστούμε τον πρόεδρο του Δ.Δ. Δικά-
στρου κ. Ανδρέα Γράββαλο που χωρίς τη βοήθειά του δεν θα μπο-
ρούσε να λειτουργήσει ο μύλος του χωριού. Ιδιαίτερα
ευχαριστούμε την Κων/να Συλεούνη, αρχαιολόγο, η οποία μας
έδωσε χρήσιμες πληροφορίες για τη λειτουργία του μύλου και τα
εκθέματα του λαογραφικού μουσείου. Η παρουσία όλων των χω-
ριανών έκανε την παραμονή μας στο χωριό ευχάριστη και η επί-
σκεψη θα μείνει αξέχαστη σε δασκάλους και μαθητές.

Οι συνοδοί εκπ/κοι
Αλεξοπούλου Γεωργία
Κλέτσα  Φωτεινή
Καλλέργη Γεωργία
Καρμίρη Γαρυφαλιά – Ευσταθία

Οι μαθητές της Γ' τάξης
του 8ου Δ. Σχ. Λαμίας

Ο Δ/ντης
Χριστόπουλος Κων/νος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΡΟΥ

Εν Δικάστρω τη 6 Ιουνίου 2016
Προς 

Την Μαρία Γράββαλου του Λάμπρου
ΕΝΤΑΥΘΑ

Τ
ο Εκκλησιαστικόν Συμβούλιον Ενορίας
Αγίου Γεωργίου Δικάστρου, εκφράζει προς
υμάς και τους οικείους σας θερμά συλλυπη-

τήρια δια την προς ΚΥΡΙΟΝ εκδημίαν προσφιλεστά-
του συζύγου σας ΛΑΜΠΡΟΥ. Η απουσία της
παρουσίας του συζύγου σας θα είναι εσαεί εις όλους
μας αισθητή, τόσον εις την εκκλησίαν ως ιεροψάλ-
του και κήρυκος των Ευαγγελικών αληθειών, όσον
και εις την μικράν κοινωνίαν του χωριού μας. Είναι
γνωσταί αι δυσκολίαι τας οποίας αντιμετώπισεν δια
να σπουδάσει και αποκτήσει ευρύ φάσμα γνώσεων,
γνώσεις τα οποίας δεν εκράτησε δια τον ευατό του,
αλλά αξιοποίησε αυτάς δια το καλό της κοινωνίας.
Εκατοντάδες άνθρωποι θα τον ευγνωμονούν, παιδιά
τα οποία ευρέθησαν εις την ΠΑΙΔΟΠΟΛΙΝ της
ΑΓΡΙΑΣ ΒΟΛΟΥ και αλλαχού, παιδιά ορφανά, διελυ-
μένων οικογενιών κ.τ.λ. βρήκαν στοργικό πατέρα,
όστις τα καθοδήγησε με πατρικήν αγάπην, αγάπην
ΧΡΙΣΤΟΥ. Τα παιδιά αυτά, λαμπροί οικογενειάρχες,
επιστήμονες, στρατιωτικοί κλπ διαπρέπουν και τι-
μούν την Ελλάδα εντός αυτής και εις την αλλοδα-
πήν. Μέσα εις την καρδιάν τους φωλιαζει η μορφή
του αγαπητού και σεβαστού ΛΑΜΠΡΟΥ πολλοι είναι
εκείνοι οι οποίοι θα προσφέρουν λογον αγαθον ανα-
μιμνησκόμενοι τας πατρικάς αυτού συμβουλάς.

Ευχόμεθα εις τον ΘΕΟΝ  να αναπαύσει την ψυχήν
αυτού εν σκηναίς δικαίων και εκεί που θα βρίσκεται
να δέεται εις όλους μας εις τον ΧΡΙΣΤΟΝ ο οποίος
να χαρίσει σε σας υπομονήν καρτερίας.

Το εκκλησιαστικόν Συμβούλιον 
Ο πρόεδρος

Πρωτ. Ηλίας Σκαρλάτος

Τα μέλη
Γρηγ. Γιαννακάκης

Σερ. Γιαννακόπουλος
Γεωργ. Γκάνιος
Φωτ. Δημητρίου
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Ο Μεγαλώνυμος Άγιος
Ο Ηλίας ο μαγαλώνυμος κατάγονταν από τη  Θίσβη ή Θέσβη,

πόλη  της Γαλαάδ, πέραν του Ιορδάνη και από  γένος  ιερατικό.  Ήταν
ερημικός και ασκητικός,  ενδεδυμένος με μηλωτή (δέρμα προβάτου)
και περιζωμένος  με ζώνη δερμάτινη  στην  οσφύ του. 

Το όνομά του  ερμηνεύεται,  Θεός Κύριος ή Θεός ισχυρός.

Ο Ζηλωτής Άγιος
Ο ζήλος του,  υπέρ  της δόξης του Θεού,   συγκρίνεται  με το  πύρ

και ο λόγος του, εις διδασκαλία και έλεγχο,  με καιόμενη  λαμπάδα και
εκ τούτου έλαβε  και την επωνυμία  Ζηλωτής.  Υπό  τοιούτου ζήλου πυ-
ρούμενος ήλεγξε  αυστηρώς την ασέβεια  και παρανομία  του Αχαάβ
και της  γυναικός του Ιεζάβελ. Έκλεισε  τον ουρανό  δια προσευχής  και
δεν  έβρεξε  τρία χρόνια και έξι μήνες.

Εκόμισαν κόρακες τροφήν
Όταν  εκρύπτετο, με προσταγή του θεού,  παρά τον χείμαρο Χαράθ,

του έφερναν την αναγακία τροφή οι κόρακες. Επλήθυνε το αλεύρι  και
το  έλαιο  της φτωχής  χήρας,   γυναικός  του χωρίου Σερεπτά  της Σιδώ-
νος, η οποία τον  εφιλοξένησε  στο σπίτι της  και ανέστησε τον  αποθα-
νόντα υιό της. 

Είδε θεόν  και αρπαγείς ανελήφθη
Είδε τον Θεό επί του όρους Χωρήδ, όσον ενδέχεται εις την αν-

θρώπινη φύσην.  Προείπε την καταστροφή   του  Οίκου Αχαάβ  και τον

θάνατο  του υιού του  Οχοζίου.  Έσχισε το ρεύμα του Ιορδάνου  και
διέβη  με το μαθητή του  Ελισσαίο   στην ξηρά. Και  ενώ συνελάλει  μετά
του Ελισσαίου,  αρπαγείς αιφνιδίως, υπό πυρίνου άρματος, τω  895 προ
Χριστού, ανελήφθη  εις τον ουρανό, όπου και  μετέθηκεν  αυτόν ο θεός
ζώντα.    

Ο δεύτερος Πρόδρομος
Ο Προφήτης Ηλίας είναι ο ένσαρκος Άγγελος,  των προφητών

η κρηπίς, ο δεύτερος πρόδρομος της παρουσίας Χριστού, νόσους απο-
διώκει και λεπρούς καθαρίζει και τοις τιμώσιν αυτόν βρύει ιάματα.

Τα Εξωκκλήσια  του Προφήτη  
Σύμφωνα με  την   παράδοση,  τα  Εξωκκλήσια του  Προφήτη

Άγιου  Ηλία  «είναι στις κορυφές, γιατί δεν πάτησε ποτέ στον κάμπο,
ούτε σε χώμα τον θάψανε».

(Απόδοση από το Μέγα Ωρολόγιο, το περιέχον άπασαν την ανήκου-
σαν αυτώ ακολουθίαν, κατά την τάξιν της ανατολικής Εκκλησίας και των
υποκειμένων αυτή ευαγών Μοναστηρίων)

του Λεωνίδα Ιωάννου Καρφή
Αντιστρατήγου ε.α.

Ο  Προφήτης Ηλίας,
Άγιος, ένδοξος Προφήτης,  εκ Θίσβης ή Θέσβης  

Ο Προφήτης Ηλίας εορτάζει στις 20 Ιουλίου.  Παλιότερα στο Εξωκκλήσι του Προφήτη Ηλία, 
στον Αιλιά,  τελούνταν  μεγάλο πανηγύρι.  Ήταν  ένα από τα δύο μεγάλα πανηγύρια του Δικάστρου. 

Το Tέμπλο του Προφήτη Ηλία 

Το Εξωκκλήσι του Αιλιά



το Δίκαστρο 5Ιούνιος 2016

του Λεωνίδα Ιωάννου Καρφή
Αντιστρατήγου ε.α.

Ηκοίμηση της Θεοτόκου εορτάζεται
στις 15 Αυγούστου.  Είναι η εορτή
του Συλλόγου των απανταχού Δι-

καστριωτών. Εορτάζουν οι Δικαστριώτες,
όπου και αν βρίσκονται. Ο Σύλλογος  οργα-
νώνει, κάθε χρόνο, στο Δίκαστρο,  τις πολιτι-
στικές του εκδηλώσεις.  

Η Εκκλησία παρέλαβε από την παράδοση
των πατέρων και έγραψε άσματα  τα οποία με
ευλάβεια ψάλλει στην εορτή της  εις δόξα της
μητρός του Θεού, τα εξής:. 

Το μήνυμα του Αγγέλου
Όταν πλησίασε ο καιρός   και ο Χριστός

ευδόκησε να παραλάβει κοντά του  την μη-
τέρα του, έστειλε τον Άγγελο,  προ τριών ημε-
ρών, για να της ανακοινώσει την μετάβασή
της από την πρόσκαιρη ζωή στην αιώνια και
μακαρία  (εμύνησεν αυτή δι΄Αγγέλου, προ
τριών ημερών, την από της προσκαίρου ζωής
μετάβασιν αυτής εις την αιωνίαν και μακα-
ρίαν).  

Η Παναγία, όταν άκουσε το μήνυμα,  ανέ-
βηκε γρήγορα στο όρος των Ελαιών  και
αφού προσευχήθηκε και ευχαρίστησε το
Θεό, επέστρεψε στην οικία της και ετοίμασε
τα προς ενταφιασμό της (υπέστρεψεν εις την
οικίαν και ητοίμαζε τα προς ενταφιασμόν).  

Η σύναξη των αποστόλων
Ενώ γίνονταν αυτά, σύννεφα  άρπαξαν

τους Αποστόλους, από τα πέρατα της γής,
όπου έτυχε ο καθένας να κηρύττει (νεφέλαι
αρπάσασαι τους Αποστόλους εκ των περά-
των της γής,  ένθα έτυχεν έκαστος κηρύττων)
και τους   έφεραν αμέσως  στην οικία της Πα-
ναγίας, η οποία, αφού αντιλήφτηκε την αιτία
της παρουσίας  τους, παρηγόρησε  τη θλίψη
τους   μητρικά. 

Μετά ύψωσε τα χέρια της  προς τον ου-
ρανό,  δεήθηκε υπέρ της ειρήνης του κόσμου,
ευλόγησε τους Αποστόλους,  έπεσε στην
κλίνη και  σχημάτισε το σώμα της όπως  αυτή
ήθελε (επί της κλίνης αναπεσούσα και το

σώμα αυτής σχηματίσασα ως
αυτή εβουλήθη)  και  παρέδωσε
την Παναγία ψυχή της στα χέρια
του Υιού της και Θεού.

Ο ενταφιασμός 
της Θεοτόκου

Οι Απόστολοι, με ευλάβεια
και λαμπαδηφορία, σήκωσαν
την κλίνη με το Θεοδόχο σώμα
της Παναγίας και ψάλλοντας
ύμνους επιταφίους,  το μετέφε-
ραν στο μνήμα, ενώ οι Άγγελοι
συνέψαλλαν στον ουρανό και
προέπεμπαν την Ανωτέραν των
Χερουβίμ (Άγγελοι συνέψαλλον
ουρανόθεν, προπέμποντες την
Ανωτέραν των Χερουβίμ).

Ένας  Ιουδαίος, ο οποίος
από φθόνο και αυθάδεια
άπλωσε τα χέρια του επί της κλί-

νης, έλαβε αμέσως τα επίχειρα της θείας
δίκης και του κόπηκαν τα χέρια,  με αόρατη
πληγή (κοπείς τας τολμηράς ταύτας χείρας,
αοράτω πληγή).

Όταν έφθασαν στο χωριό Γεσθημανή
ενταφίασαν, με τιμές,   το πανάχραντο  και
ζωαρχικό σώμα της Θεοτόκου (ενταφίασαν
εντίμως το πανάχραντον και ζωαρχικόν  της
Θεοτόκου σώμα).

Η  μετάσταση της Θεοτόκου
Την Τρίτη ημέρα μετά τον ενταφιασμό,

όταν ετέλεσαν μνημόσυνο (παραμυθίαν ποι-
ούμενοι) και  ανύψωσαν, κατά την συνήθεια,
τον άρτον στο όνομα του Ιησού, επιφαίνεται
η Θεοτόκος στον αέρα και λέγει το «Χαίρετε»,
από το οποίο  επέγνωσαν  την  ένσωμη  με-
τάσταση της Θεοτόκου  στους ουρανούς (επι-
φαίνεται η Θεοτόκος εν τω αέρι,  λέγουσα
αυτοίς το Χαίρετε, εξ ων επέγνωσαν  την εις
ουρανούς ένσωμον  μετάστασιν της Θεοτό-
κου).

(Απόδοση από το Μέγα Ωρολόγιο, το πε-
ριέχον άπασαν την ανήκουσαν αυτώ ακολου-
θίαν, κατά την τάξιν της ανατολικής Εκκλησίας
και των υποκειμένων αυτή ευαγών Μοναστη-
ρίων).    

Η Εικόνα της Κοίμησης της Θεοτόκου,
στην Εκκλησία της Παναγίας Δικαστού

Η Κοίμηση της Θετόκου,
Υπεραγίας, ενδόξου,  Δεσποίνης ημών  και αειπαρθένου Μαρίας 

(Φωτό Τ.Χ.Μ.)

20 Ιουλίου 1952
Το  πανηγύρι, στον Αιλιά,  
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Όταν παρατηρήσουμε έστω και με λίγη
προσοχή την Εικόνα της Παναγίας μας, που
σε λίγο θα γιορτάσουμε την Κοίμησή Της,
θα διακρίνουμε ότι το βλέμμα Της είναι
κάπως θλιμμένο μαζί δε και χαροποιό, συμ-
παθητικό, συμπονετικό, ελπιδοφόρο, υπομο-
νετικό, πράο και μακριά από κάθε σαρκική
σκέψη. Όλα αυτά σε κάνουν να παίρνεις
θάρρος, να αντλείς δύναμη στο δρόμο της
δυστυχίας ή ευτυχίας, να αγωνίζεσαι και να
κλαις μπροστά σ’αυτό το εικόνισμα, όταν οι
πόνοι μεγαλώνουν και γίνονται αβάσταγοι. 

Πολλοί από εωσφορικό εγωϊσμό ή κά-
ποιον πειρασμό, δείχνουν μια κάποια εχθρό-
τητα προς τις εικόνες, που δεν κάνουν
τίποτα περισσότερο από το να δείχνουν την
ανωριμότητά των και μια τέλεια άγνοια ψυ-
χολογικών γνώσεων. Ας έχουμε λοιπόν
υπ’όψη μας, ότι όταν προσευχόμαστε σε κά-
ποια εικόνα της Εκκλησίας μας, τη στιγμή

εκείνη η σκέψη μας, «στο πρωτότυπο διαβαί-

νει». Επομένως δεν λατρεύουμε το ξύλο της
εικόνας, αλλά το πρόσωπο στο οποίο κατα-
φεύγουμε που βοήθησε και μετά το θάνατό
του πολλούς συνανθρώπους μας. 

Τώρα ας στρέψουμε την παράκλησή μας

προς την Παναγία και πέραν των ατομικών
μας προβλημάτων, γιατί υπάρχουν πολλές
κοινωνικές κι φιλοσοφικές θεωρίες και πρά-
ξεις που είναι τελείως αβάσιμες και αστήρι-
κτες, με αποτέλεσμα η ζωή μας να
χειροτερεύει. Αυτοί ακολουθούνε μόνο και
μόνο το χρήμα και το σαρκικό πάθος που
πάνε να μας συντρίψουν, και δεν ακολου-
θούν μια δίκαιη, ενάρετη και χωρίς προχει-
ρότητες ζωή. Επιτακτική λοιπόν η ανάγκη
να στραφούμε προς τον πνευματικό άν-
θρωπο, που θα αισθάνεται τον πόνο και την
κατάπτωση του συνανθρώπου του, και που
θα υπολογίζει περισσότερο στην καρδιά και
όχι στην εφήμερη και καταστρεπτική για
τον άνθρωπο καλοπέραση. 

Ας παρακαλέσουμε την Παναγία μας να
μας βοηθήσει να αποκτήσουμε την Θρη-
σκευτική  Ορθόδοξη ηθική που θεμελιώνει
τους σωστούς ηθικούς κανόνες, γιατί χωρίς
το κύρος και την αυθεντία της Θρησκείας
μας, δεν μπορεί να υπάρξει ηθική που να

ρυθμίζει τις ποικίλες εκφάνσεις της ζωής

μας. Να μην γίνουμε φίλοι της ελεύθερης ηθι-

κής, η οποία είναι σαθρή με χωρίς θεμέλια,
είναι αναιμική και ανίκανη και μεταβάλλε-
ται σε ηθική άνευ καθήκοντος, γιατί ακο-
λουθεί μόνο το σαρκικό φρόνημα,
παρασύρει τους ανθρώπους, οι οποίοι μετά
νιώθουν δυστυχισμένοι, παραπεταμένοι,
ακοινώνητοι, στερημένοι και πικραμένοι.

Ακόμα, να παρακαλέσουμε να μας βοηθή-
σει, να μην επιδιώκουμε το Εθνικό μας Με-

γαλείο μόνο για την κοσμική έννοια, αλλά για

την πνευματική άνοδο, την ηθική ζωή των πο-

λιτών και ιδιαίτερα των νέων μας, και την ει-
ρήνη. Να μας βοηθήσει να βλέπουμε σωστά,
γιατί σήμερα όπως καταντήσαμε, έχουμε
θαμπωθεί από την Τεχνική Πρόοδο και τί-

ποτε άλλο παραπέρα. Είμαστε ένοχοι γιατί
δεν καταλάβαμε ότι την φωτιά την συντη-
ρούν οι ανυπότακτοι, οι ανικανοποίητοι, ο
τυχοδιωκτισμός της ψυχής και του πνεύμα-
τος, άνθρωποι που τους σέρνει η πλεονεξία.
Δεν βλέπουμε ότι η παιδεία μας, από χρόνια
τώρα, δεν βαδίζει καθόλου καλά, αλλά πή-
ραμε και δώσαμε παιδεία στους νέους μας,

που αποβλέπει μόνο στην απόκτηση χρήμα-

τος, ή άλλων γνώσεων, χωρίς φρόνηση και
δικαιοσύνη, μια παιδεία βάναυση, άπονη,

ανελεύθερη, και εντελώς ανάξια να λέγεται

παιδεία. Εγκαταλεἰψαμε τα παιδιά μας, δεν
φρόντισε η πολιτεία η πλέον αρμόδια να κα-
τευθύνει τους νέους μας σε μια αληθινή παι-
δεία, γνωρίζοντας ότι αυτή από την παιδική

ηλικία συμβάλλει στην αρετή. Ποιος νοι-

άστηκε για τα παιδιά αυτά που μορφωθήκανε
, όπως μορφωθήκανε, ενηλικιωθήκανε, και

τα παρατήσαμε να τα αρπάξουν οι θύελλες

της αθλιότητάς μας και να τα σκορπίσουν
στους τέσσερις ανέμους προς ανεύρεση ερ-
γασίας! Αφήσαμε τα βλαστάρια μας αυτά
χωρίς εργασία στην πατρίδα τους, που θα
διέθεταν όλο το σφρίγος της νεότητά των,
με πλεόνασμα αποδόσεων σε οποιονδήποτε

τομέα κι αν εργαζότανε. Ποιός δίδαξε στα

παιδιά αυτά ο Χριστιανικός γάμος για τις
κοινωνίες είναι το μέγιστο και ανυπολόγι-
στο αγαθό, είναι ο άριστος παράγων προ-
όδου ακμής και ευημερίας; Με τον

πραγματικά Χριστιανικό γάμο, ας το κατα-
λάβουμε επιτέλους, βγαίνουν χρηστοί πολί-
τες, σώφρονες, απαλλαγμένοι από
παρεκτροπές και αταξίες, καλλεργείται το
αίσθημα της σωστής αγάπης, φιλανθρω-
πίας, τιμής και Μεγαλείου της Πατρίδας. 

Ο ιερός αυτός θεσμός εάν δεν βασίζεται

επάνω σ’αυτά, καταπατείται, περιφρονείται,
εξαφανίζεται η οικογενειακή γαλήνη, το
μίσος μεγαλώνει, οι χωρισμοί πληθαίνουν
και η κοινωνία εξαθλιώνεται κάτω από τα
άγρια πάθη και ξεφτιλισμένα ένστικτα.

Ποιος δίδαξε στα παιδιά ότι η εγκράτεια και
η αγνότητα της ζωής ουδεμία βλάβη προξε-

νεί στο νου ή στο σώμα του νέου; Ο Μεγάλος

Άγγλος Pacet υποστηρίζει ότι «από όλα τα

πάθη σε όσα υπόκειται η νεότητα, η φιληδονία

είναι το πλέον ολέθριο για την μακροβιότητα».
Δυστυχώς οι νέοι μας σήμερα ρέπουν προς
τον ελεύθερο έρωτα , με πολύ άσχημα απο-

τελέσματα. Γι’αυτό το θέμα ο καθηγητής του

Πανεπιστημίου της Τυβίγγης Oesteren λέει:

«Ο νέος ή η νέα πρέπει να μάθουν να εγκρα-

τεύονται, έως ότου έρθει το πλήρωμα του χρό-

νου –και εννοεί το γάμο-γιατί από την κρίσιμη

αυτή περίοδο της ζωής των, θα εξαρτηθεί όλη

η ευτυχία του μέλλοντός των. Θα πρέπει να

γνωρίζουν ακόμη ότι από την θεληματική αυτή

θυσία, θα αμειφθούν κατόπιν με υγεία ανθηρή,

και με παρατεταμένο νεανικό σφρίγος».
Εμείς , ύστερα από όλα αυτά που είπαμε

για την νεότητα, με τόσα αισχρά μέσα που

διαθέτουμε, μπορείτε να μου πείτε, πού οδη-
γούμαστε σαν κράτος;  Δεν υπάρχουν υπεύ-

θυνοι να καταδικασθούν;

Αγαπητοί μου αναγνώστες ας παρακαλέ-

σουμε την Παναγία μας που σκεπάζει όλο τον

κόσμο και είναι το καταφύγιο όλων μας, να

βάλει το χεράκι Της, για να βοηθήσει την νεό-

τητά μας, την οικογένεια και την αιματοβαμ-

μένη Πατρίδα μας, που κινδυνεύει να πέσει

στην ανυπαρξία των ιδεών της ! 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Είναι το τελευταίο άρθρο του αγαπημέ-

νου μας καθηγητού Λάμπρου Γράββαλου
που έφυγε από τη ζωή στις 05/06/2016. 

Του καθηγητού
Λάμπρου Γράββαλου 

Η  ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ
«Χαῖρε τοῦ κόσμου σκέπη, 

καταφύγιο και απελπισμένων βοήθεια».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ Δ.Σ.
Επειδή όλοι αγαπάμε το χωριό μας, το Δίκαστρο,  πρέπει να το δείχνουμε  με πολλούς τρόπους. Το Δ.Σ. του Συλλόγου αλλά και

το Δ.Σ.  του Μουσείου, χρειάζονται βοήθεια. Το καλοκαίρι λήγει η θητεία του Δ.Σ. του Συλλόγου και του Δ.Σ. του Μουσείου. Χρει-
αζόμαστε  και νέα πρόσωπα αλλά και ιδέες, έτσι ώστε να πάμε το Σύλλογό μας ακόμη  πιο μπροστά.  Γι αυτό λοιπόν,  πλαισιώστε
και ενισχύστε τα δύο Δ.Σ.  Δείξτε έμπρακτα την αγάπη σας για το Δίκαστρο, δηλώνοντας συμμετοχή  και υποψηφιότητα  στις εκλογές
για την ανάδειξη των νέων Δ.Σ.  (οι εκλογές για νέα Δ.Σ. θα γίνουν  στο Δίκαστρο στις 16/8/2016).



Ηαπέραντη αγάπη για τον άνθρωπο αλλά και για τον Θεό είναι δύο βασικά στοιχεία
που θα πρέπει να χαρακτηρίζουν το σημερινό κληρικό. Αγάπη ανιδιοτελής, που
θα πρέπει να προσφέρεται απλόχερα και χωρίς δισταγμούς. Κάτι ανάλογο ισχύει

και για την περίπτωση του συνταξιούχου ιερέα πατρός Χαράλαμπου Νιώρα, ο οποίος μολονότι
βρισκόμαστε σε καιρούς οικονομικής κρίσης, δίνει περίσσευμα αγάπης προικοδοτώντας νε-
αρές κοπέλες οι οποίες δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Ας προχωρήσουμε όμως σε
μια αναδρομή στο βίο του απλού  και αγαθού αυτού κληρικού, ώστε να διαπιστωθεί πως
έφτασε στην απόφασή του αυτή.

Χειροτονήθηκε διάκος στις 3 Νοεμβρίου του 1959 και πρεσβύτερος έξι μέρες αργότερα
από τον μακαριστό Μητροπολίτη Πολυανής και Κιλκισίου Ιωακείμ Σμυρνιώτη. Παρέμεινε στην
κεντρική Μακεδονία (Ν.Κιλκίς) για δυόμισι χρόνια κοντά στο ποίμνιό του μεν, που (και τον)
αγάπησε, αλλά μακριά απ’ την οικογένειά του, που διέμενε στο Καρπενήσι.

Στις 2 Δεκεμβρίου του 1962 η ιερατική «πυξίδα» θα τον οδηγήσει μια ανάσα από την
ιδιαίτερή του πατρίδα, τα Πιτσιωτά. Επί 35 έτη διετέλεσε εφημέριος του Ιερού Ναού Αγίου
Γεωργίου στο Δίκαστρο, ένα μικρό, αμφιθεατρικό χωριό στο βορειοδυτικό τμήμα του Νομού
Φθιώτιδας, σχεδόν δίπλα στα σύνορα με τους Νομούς Ευρυτανίας και Καρδίτσας.

Ο βίος του δεν ήταν άλυπος. Ήπιε πολλά «πικρά ποτήρια». Πρώτα αναχώρησαν για τη
θριαμβεύουσα Εκκλησία τα δύο από τα τρία τέκνα του, ο Φώτιος και ο Δημήτριος, που γεν-
νήθηκαν με προβλήματα υγείας και νοσηλεύονταν σε ιδρύματα. Το 1990 έγινε ουρανοπολί-
τισσα η Αγγελική, η λατρεμένη του πρεσβυτέρα, με την οποία ήρθε εις γάμου κοινωνία σε
ηλικία μόλις 17 ετών. Επτά χρόνια αργότερα (17/05/1997) ο ίδιος ενεπλάκη σε τροχαίο με

δύο νεκρούς και – όπως επιτάσσουν οι ιεροί κανόνες- παύτηκε από τα καθήκοντά του. Η πο-
ρεία προς τον προσωπικό του Γολγοθά είχε και συνέχεια: Ένεκα γραφειοκρατίας, η σύνταξή
του βγήκε το 2002, μετά μια πενταετία δηλαδή… Ενδίδοντας στις επάλληλες εκκλήσεις της
θυγατέρας του Σταυρούλας, η οποία του χάρισε τέσσερα εγγόνια, εγκαταστάθηκε στην Αγία
Κυριακή του Δήμου Τρικκαίων. Έφτιαξε με τα χέρια του το νέο σπιτικό! Φρόντισε δε να μην
του λείπει τίποτε! Βρίσκεται στην εξοχή, θυμίζει ξωκλήσι και στο οικόπεδο ο επισκέπτης θα
δεί τον … κήπο του Παραδείσου: κορομηλιές, δαμασκηνιές, ροδακινιές, νεκταρινιές, κ.λ.π.
Η πλούσια παραγωγή δεν πάει χαμένη. Τα 10 δισέγγονά του την περιμένουν πως και πως, τι-
μώντας τη δεόντως μέχρις ακροτελεύτιου καρπού.

Μπορεί να μην διατηρεί ικανό αριθμό ζωντανών, όπως όταν ζούσε στη Στερεά Ελλάδα
και συντηρούσε γιδοπρόβατα, όπως τα φρέσκα αυγά δεν λείπουν ποτά απ’ το κοτέτσι…

Στη Βιβλιοθήκη του πατρός Χαραλάμ-
πους υπάρχουν σπάνια έντυπα συγγράμματα,
ενώ η βιντεοθήκη του αριθμεί περί τις 1000
κασέτες. Από τα τέλη της δεκαετίας του
‘90έως πρόσφατα, ο παλιός κληρικός με την
- υψωμένη σε μονόποδο -  βιντεοκάμερά του
κατέγραψε υπεράριθμες πολιτιστικές και λα-
ογραφικές εκδηλώσεις σε επίπεδο νομού Τρι-
κάλων.

Μια φορά μάλιστα, ορμώμενος από

το Δίκαστρο 7Ιούνιος 2016

Άνοιξη
Ανοίγουν τα τριαντάφυλλα

κι ανθίζουνε τα σπάρτα,
όλα της φύσης τα κλαριά,
παίρνουν και πρασινίζουν

κι αυτός ο γερο - πλάτανος
στης ρεματιάς την άκρη

που ήταν χειμώνα  ολόγυμνος
τώρα κι αυτός φουντώνει.

Οι πεταλούδες παίζουνε,
αυτές με τα λουλούδια,

και τα ποτάμια σέρνουνε,
της άνοιξης τραγούδια.

Φλογέρας γλυκολάλη μας
τσοπάνου, συντροφεύει

την εργατιά, την αγροτιά
και τους καημούς της παίρνει.

Σα γέρνει ο ήλιος να χαθεί
στη χρυσαφένια δύση,

μαζεύονται οι χριστιανοί 
στου εσπερινού το χτύπο.

Κουρνιάζουν όλα τα πουλιά
στων δέντρων τα κλωνάρια,
μόνο τ’αηδόνια κελαηδούν

γλυκά μέσα στη νύχτα,

Σκούζουν πικρόχολα κι αυτά
τα δόλια νυχτοπούλια,
ως νάρθει η ροδαυγή

και να χαθεί η πούλια.

Γιάννης Τσίτσος

Ιερέας στα Τρίκαλα προικίζει κοπέλες!
ρεπορτάζ από τον Βαγγέλη Σαμαρά 

Δηοσιογράφο - Θεολόγο ΑΠΘ

Όπως μας λέει η
Δημοτική ποίηση: 

Μοναχογιός αγά-
πησε μια όμορφη κο-
πέλα, η οποία ήταν
σκληρόκαρδη και
απαιτητική. Για να
στέρξει στην αγάπη
του νέου απαίτησε απ’
αυτόν να σκοτώσει τη
ΜΑΝΑ του, να ανοίξει
το στήθος της και να
ξεριζώσει την καρδιά
της. Ύστερα να την

πάει σ’ αυτή για να τον παντρευτεί. Ο νέος σαλεμέ-
νος από την αγάπη του γι’ αυτή υπακούει. Σκοτώνει
τη μάνα του, ξεριζώνει την καρδιά της και τρέχει να
την πάει «πεσκέσι» (δώρο) αφοσίωσης στην κοπέλα. 

Στο δρόμο και πάνω στη βιασύνη του να πάει
γρηγορότερα κοντά της σκοντάφτει και πέφτει κα-
ταγής και φεύγει απ’ τα χέρια του η καρδιά της
ΜΑΝΑΣ του. Στο κατρακύλισμά της ακούγεται μια
φωνή γεμάτη παράπονο να του λέει: «μήπως χτύπη-
σες παιδάκι μου;» κι άρχισε να κλαίει.

Ο λαϊκός αυτός μύθος έγινε τραγούδι από τον συν-
θέτη Παντελή Θαλασσινό με τους εξής στίχους:
«Ένα παλικάρι ήτανε μια φορά
που αγάπαγε με πάθος μια όμορφη κυρά
Μια μέρα, όπως έπαιρνε τα λάγνα της φιλιά
- «ζήτα μου οτιδήποτε» τής λέει τρυφερά.
- «Αν μ’ αγαπάς τού είπε, με νάζι και καημό
την καρδιά της μάνας σου εγώ επιθυμώ».
Έτσι λοιπόν ξεκίνησε, να πάει στο πατρικό του
ποτέ του αυτός δεν πάτησε τον όρκο το δικό του.
- «Δώσε μου μάνα την καρδιά, στα πόδια της ν’
αφήσω».
- «Αν είναι γιε μου για καλό, εγώ στηνε χαρίζω»
Κι έτσι της πήρε την καρδιά και χάθηκε στο δρόμο
μα σε μια πέτρα σκόνταψε και δάκρυσε απ’ τον
πόνο.
«Χτύπησες μήπως γιόκα μου, ψηλό μου κυπαρίσσι;»
γυμνή η καρδιά τού μίλησε, προτού να ξεψυχήσει.!
! !
Με ματωμένα χέρια φτάνει στο σπιτικό της
«να η καρδιά που γύρευες» και την αφήνει εμπρός
της .
Μα αυτή καν δεν τον κοίταξε κι άρχισε να γελάει
«μήπως θα ‘ταν καλύτερο να μού τη φέρεις Μάη;»

Η αγάπη της μάνας

Λαϊκές εκφράσεις για τη μάνα
Μοναχογιός ο Νικολής, μικρός και χαϊδεμένος,
Έναν τον έχει η μάνα του, έναν και κανακάρη
Τον έλουζε τον χτένιζε και στο σχολειό τον στέλνει
Κι ο Δάσκαλος τον διάβαζε, γράμματα του μαθαίνει
Ανδρώθηκε ο γιόκας της έγινε παλικάρι
Στον τόπο του έγινε γνωστός, στη μάνα του καμάρι.

Απ’ όλα τα λαλούμενα κάλλιο λαλεί η καμπάνα
κι απ’ όλα τα μυρωδικά κάλλιο μυρίζει η μάνα

«Μάνα» κράζει το παιδάκι,
«μάνα» ο νιός και «μάνα» ο γέρος

«Μάνα» ακούς σε κάθε μέρος, Α! τι όνομα γλυκό!  

Κι ο Χριστός μας απ’ το Σταυρό φρόντισε για την
τύχη της Παναγίας λέγοντας στον Ιωάννη: «Iδού η
μήτηρ σου».

Όπως του μικρού πουλιού αρέσει η φωλιά, έτσι και
του μικρού παιδιού σιγουρεύει τη ζωή της μανούλας
η αγκαλιά.

Νίκος Σωτηρόπουλος

συνέχεια στη σελ.8
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Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ε Σ  Τ Ε Χ Ν Ε Σ  

Αφοι Παπαθανασίου Ο.Ε.
p a p r e s s @ h o t m a i l . c o m -  p a r a f t h i @ h o t m a i l . c o m

τη σφοδρή επιθυμία του να απαθανατίσει τα Άγια Μετέωρα, ξεκίνησε με τα πόδια (!!!) από
την Αγία Κυριακή, βαδίζοντας πότε κατά μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής κι άλλοτε πα-
ραπλεύρως της Ε.Ο. Τρικάλων – Καλαμπάκας, για να καταλήξει στη Βασιλική, διανύοντας μια
απόσταση που ένα Ι.Χ. θα χρειαζόταν τουλάχιστον είκοσι λεπτά της ώρας. Μάλιστα επέστρεψε
στη βάση του (και πάλι) πεζός!

Η αγάπη του για την τεχνολογία δεν περιορίζεται εδώ. Επεκτείνεται σε ό, τι αφορά τον
ήχο και την εικόνα. Εντούτοις εξακολουθεί να λέει πείσμονος «όχι» στους ηλεκτρονικούς υπο-
λογιστές, μη δυνάμενος να αποχωριστεί την γκρι γραφομηχανή του. Με αυτή εξακολουθεί να
ετοιμάζει, εν έτει 2015, το καθημερινό άρθρο του - πάντοτε με εκκλησιαστικό και θεολογικό
περιεχόμενο - στην ημερήσια τρικαλινή εφημερίδα «ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ».                    

Η βοήθεια σε 17 φτωχά (ανήλικα) κορίτσια με την ευχή να είναι καλότυχα

ΚΑΠΟΙΑ στιγμή, με την ιδιότητα του ιδιώτη οπερατές, βρέθηκς σε αποκριάτικη παιδική
γιορτή του Συλλόγου Αργιθεατών Ν.Τρικάλων. “Εκεί είδα”, λέει στην “Ορθόδοξη Αλήθεια”, πως,
απ' όλους τους συλλόγους της περιοχής ο συγκεκριμένος ήταν ο καλύτερος! Δεν είχα ξαναδεί
τέτοια πράγματα. Με εντυπωσίασαν το κλίμα, οι άνθρωποι, η διοίκηση. Όλα! Έκτοτε, όποτε
διοργάνωνε εκδήλωση, πήγαινα επί μονίμου βάσεως. Μια μέρα λέω στην πρόεδρο: “Δεν είμαι
Αργιθεάτης. Μήπως, όμως, είναι δυνατόν να με εγγράψετε μέλος;” “ Πολύ ευχαρίστως” μου
απάντησε η Έλλη Τσιρογιάννη”. Η ίδια τόνισε ότι ο π. Χαράλαμπος επιθυμούσε διακαώς να
προικοδοτήσει με εύλογο χρηματικό ποσό κοπέλες και με την επιμονή του αυτό τελικά έγινε
δεκτό, και έτσι στις 25/09/2011 έγινε η πρώτη προικοδότηση στο Ανθηρό Καρδίτσας έξι κο-
ριτσιών. Στις 13/04/2013 η δεύτερη κατά σειρά για επτά κορίτσια και στις 13/04/2014 η τρίτη
προικοδότηση τεσσάρων κοριτσιών στην Ιερά Μονή Παναγίας Σπηλιά Αγράφων. “ Ήμουν προ-

στάρης σε όλες τις δράσεις του συλλόγου” εξηγεί, “ατταποκρινόμουν σε κάθε αίτημα για (οι-
κονομική) βοήθεια, δώρα κ.λπ. Και η διοίκηση, πάντα τυπική, έκοβε αποδείξεις... Στις 20
Μαρτίου 2011 μου απένειμαν, για την πολυετή προσφορά μου, τιμητική πλακέτα, αναδει-
κνύοντάς με επίτιμο μέλος”.

Ο πατήρ Χαράλαμπος δεν παύει, ως υποδειγματικός λευίτης, να συνδυάζει τον λόγο (που
έδωσε) με τα έργα (που πράττει). “Όσο ζω, θα είμαι συμπαραστάτης σε κάθε δύσκολη στιγμή”
έλεγε όταν πρωτογνώρισε τους εν Τρικάλοις (οργανωμένοι) Αργιθεάτες. Από το 2010 μέχρι
σήμερα, που πάτησε τα 84, προίκισε 17φτωχά (ανήλικα) κορίτσια με την ευχή να είναι καλό-
τυχα κι ευτυχισμένα” στη ζωή τους. Και συνεχίζει σε... “Μονάχος μου είμαι, Παίρνω μια σύν-
ταξη. Τι να τα κάνω τόσα λεφτά;”

Από αριστερά:
Μάρθα Σπύρου Βλάχου, Dr Αικατερίνη Δημ. Χαμπέρη, 
Λάμπρος και Σταυρούλα Χριστοπούλου

1) Ευανθία Κ. Κούκιου Grand Rapich MC.
2) O Μεγαλοεπιχειρηματίας.
Πέτρος και Μαρία Χριστόπουλος στο
GRAND RAPICH MICHIGAN.
3) Λάμπρος και Σταυρούλα Χριστόπουλος
και τέκνα αυτών Δημήτριος και Χρήστος
στο Light House FLORIDA.
4) Χρήστος και Μαρία Λαΐτσα στο Havehill
Mass.

Στην Αμερική

Απόδημοι Δικαστριώτες εν ζωή

Γεννημένοι εν Ελλάδι


