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Στην Αθήνα  την Κυ-
ριακή 20/1/2019 το
μεσημέρι, ανταμώ-

σαμε στο κέντρο               ‘’ Λευκο-
νόη ‘’  και  κόψαμε την
πρωτοχρονιάτικη πίτα  μας .Δια-
σκεδάσαμε με παραδοσιακή  ορ-
χήστρα  και χορέψαμε όπως εμείς
ξέρουμε να γλεντάμε .  Για μας
ήταν ιδιαίτερη τιμή  η μεγάλη

προσέλευση των συγχωριανών μας αλλά και των φίλων του Δικάστρου.
Στο Δίκαστρο , την Κυριακή 3/2/2019 το μεσημέρι ,  έγινε η κοπή της πίτας των μελών

του Συλλόγου μας που διαμένουν στη Λαμία και στο χωριό ( και όχι μόνο ) .Μια ηλιόλου-
στη μέρα – θύμιζε καλοκαίρι-  μας παρότρυνε να βρεθούμε όλοι εκεί , με αποτέλεσμα
να γεμίσει το μαγαζί όχι μόνο μέσα αλλά  και έξω.  Ανταμώσαμε, φάγαμε, χορέψαμε και
διασκεδάσαμε μέχρι … αργά !

`` Πάντα ν΄ ανταμώνουμε και να ξεφαντώνουμε… ΄΄ Και του χρόνου με υγεία
Το Δ.Σ.  του Συλλόγου

ΚΟΠΗ  ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ
Μόλις σουρούπωνε, η καμπάνα με την ψιλή

γλυκειά φωνή της καλούσε απ’ το παλιό καμπανα-
ριό τους χωριανούς στην εκκλησιά, για τις ακο-
λουθίες της μεγαλοβδομάδας. Κι ανηφόριζαν όλοι
σκυθρωποί και λιγομίλητοι με τα παλιά τους
ρούχα. Οι άνδρες αξούριστοι κι οι γυναίκες με τις
σκούρες μαντήλες.

Μέρα τη μέρα η θλίψη μεγάλωνε κι απλωνό-
ταν στις φτωχογειτονιές. Οι γυναίκες σκέπαζαν τον
καθρέφτη σε ένδειξη πένθους. Στα καφενεία οι
άντρες σταμάταγαν την κολτσίνα και κρέμαγαν
τους βαλέδες. 

Νηστεία με φαΐ αλάδιαγο κι οι βαβάδες να βρέχουν την κόρα στο νερό.
Ρούχα ούτε έπλεναν, ούτε άπλωναν στις αυλές. Μόνο την Μ. Πέμπτη άπλω-
ναν ένα κόκκινο ρούχο στα μπαλκόνια κι έβαφαν κόκκινα τ’ αυγά. Την Μ. Πα-
ρασκευή άπλωναν ένα άσπρο πανί, για να μην ρίξει χαλάζι την άνοιξη και
κάνει ζημιές στα σπαρτά. Την κόκκινη Πέμπτη, όπως την έλεγαν, οι τσελιγκά-
δες σημάδευαν τ’ αρνοκάτσικα κι έπαιρναν τα σημάδια και τα ‘ριχναν σε τρε-
χούμενο νερό για ν’ αυγατίζουν τα ζωντανά τους. Το βράδυ της Μ. Πέμπτης,
μέσα απ’ τα δώδεκα Ευαγγέλια, ξετυλίγονταν όλο το Θείο δράμα. Η προδοσία
για τα τριάκοντα αργύρια, ο Σταυρός του μαρτυρίου στον ανήφορο του Γολ-
γοθά και η Σταύρωση ανάμεσα σε δυο ληστές. Όλοι ήταν θλιμμένοι και σκε-
φτικοί με μάτια χαμηλωμένα στο πάτωμα κι άλλοτε δακρυσμένα.
Συνέπασχαν, συμπονούσαν. Κι όταν ο παπα-Θανάσης κρατώντας στα χέρια
του τον Εσταυρωμένο άρχιζε να ψέλνει… «Σήμερον κρεμάται επί ξύλου ο εν
ύδασιν την γην κρεμάσας…»  ράγιζαν οι καρδιές και οι πέτρες. «Τί ανταπέ-
δωκας λαέ μου, αντί του μάνα χολήν κι αντί του ύδατος όξος». Τα χρήματα
σταύρωσαν το Χριστό, μουρμούριζαν οι βαβάδες και σκέφτονταν πόσο
κοντά είναι η ζωή και ο θάνατος. Η αχαριστία, η προδοσία και τ’ άδικο δεν
καταπίνονται. 

Την άλλη μέρα, Μ. Παρασκευή, μετά την αποκαθήλωση του Χριστού, τα
κορίτσια και οι γυναίκες στόλιζαν τον Επιτάφιο. Έφερναν λουλούδια απ’ τις
αυλές κι αγριολούλουδα απ’ τους αγρούς, πασχαλιές, λάζαρο, βάρβαρο και
παπαρούνες. Τα μικρά αγόρια, με τα στολισμένα καλαθάκια τους, έψελναν σ’
όλο το χωριό… «Σήμερα μαύρος ουρανός, σήμερα μαύρη μέρα…». Όλη η
φύση πενθεί την Μ. Παρασκευή, όπως μαρτυρά τούτος ο θρήνος, τούτο το
μοιρολόι. 

«Σήμερα μαύρος ουρανός, σήμερα μαύρη μέρα
σήμερα όλοι θλίβονται και τα βουνά λυπούνται.

Σήμερα έλαβαν βουλή οι άνομοι Εβραίοι,
οι άνομοι και τα σκυλιά κι οι τρισκαταραμένοι,

για να σταυρώσουν το Χριστό, των πάντων Βασιλέα.
Κι ο Κύριος ηθέλησε να μπει σε περιβόλι

να λάβει δείπνο μυστικό, για να τον λάβουν όλοι. 

ΜΕΓΑΛΟΒΔΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΛΑΜΠΡΗ
Γράφει: Γιώργος Ζούγρος, Δάσκαλος
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κοινωνικα ENIΣΧΥΣΑΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ 

& ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ στους τραπεζικούς 
Λογαριασμούς 
του Συλλόγου 
Απανταχού 

Δικαστριωτών

Εθνικής Τράπεζας: 
067/559811-79

IBAN:
GR26011006700000067

55981179

Eurobank πρώην Τ.Τ.:
0026.0740.1.1.

0101676583
IBAN:

GR33026074000001101
01676583

Τράπεζα Πειραιώς
Λογαριασμός όψεως: 

6292142035432

Άρθρα - Κείμενα
Αγγελίες-Ανακοινώσεις

στο μέλος της Συντακτικής Επιτροπής:

Κων/νο Γ. Καρφή
Σιδ. Σταθμό Λιανοκλαδίου

Τ.Κ. 35100 ΛΑΜΙΑ
efimdikastro@gmail.com

Συνδρομές - 
Προσφορές

Αρραβώνας 
•  Η Σκέντζου Βασιλική του Αργύρη και της

Μάρθας (εγγονή του Θωμά Δημητρίου) , αρ-
ραβωνιάστηκε με τον Πήχα Γεώργιο του Ανα-
στασίου και της  Βασιλικής  , στις 25 – 12 –
2018 . Τους ευχόμαστε  καλά στέφανα .

Να ζήσουν!

Θάνατοι
• Στις 19/3/2019 απεβίωσε ο Αρμακάς

Βασίλειος του Χρήστου ετών 97 συνταξιού-
χος ΟΣΕ εψάλη και ετάφη στη Λαμία

Θάνατος - ευχαριστήριο
• O Δημήτριος Κόρδας του Γεωργίου κοι-

μήθηκε στις 17/2/19 και κηδεύτηκε στο νε-
κτροταφείο Μακρακόμης.

Τα παιδιά και τα εγγόνια του Δημήτρη

Κόρδα εύχονται να είναι ελαφρύ το χώμα που

τον σκεπάζει και Καλό Παράδεισο.  Ευχαρι-

στούν όλους όσους συμπαραστάθηκαν στο

πένθος τους.

Θερμά συλλυπητήρια!

1) Σπυρόπουλος Ηλίας..........................................................20€
2) Καλότυχος Ηλίας του Παναγιώτη ..............................20€
3) Καρακώστα Βασιλική.........................................................5€
4) Καρακώστας Σπύρος ........................................................20€
5) Καρακώστας Ηλίας ...........................................................20€
6) Ρήγας Βασίλειος .................................................................20€
7) Ρήγας Παναγιώτης............................................................20€
8) Καρφής Κων/νος του Ιωάννου....................................20€
9) Λαμπαδιάρη - Καρφή Ανέτα .......................................20€
10) Κόρδας Κων/νος (Ιερέας) ............................................20€
11) Παπασταύρος Παυσανίας ...........................................20€
12) Καραϊσκου Κική...............................................................10€
13) Καλημέρη Ελένη .............................................................25€
14)Κόρδα Ρένα.............................................................................50
εις μνήμην του πατρός της Δημητρίου Κόρδα
15) Κόρδας Γεώργιος.............................................................20€
εις μνήμην του πατρός του Δημητρίου Κόρδα
16)Tραγουδάρα Ευγγελία ........................................................50€
17) Κόρδας Σεραφείμ του Ιωαν. - Κόρδας Ιωάννης του
Σερ. - Κόρδα Ζιούλη Φωτεινή ................................................55€
18) Αμαλία Κατσαρή ..................................................................20€
19) Κων/νος του Παναγιώτη ..................................................30€
(χορηγεία εφημερίδας )
20. Μoυρίκης Ανέστης του Φιλίππου..................................50€
21. Γιαννακάκης Νικόλαος του Γρηγ...................................15€
22. Πιλάλης Ιωάννης του Παύλου........................................10€
23. Αθηνά Καρφή του Κων/νου ............................................30€
24. Ντέτσικας Κων/νος ..............................................................20€
25. Καραγιάννης Θεοφάνης του Δήμ. ................................20€
26. Γιαννακάκης Χρυσόστομος............................................200€
27. Ζημιανίτης Γεώργιος ..........................................................30€
28. Μητρίσιος Κων/νος ................................................................5€
29. Θάνου Αμβροσία ..................................................................50€

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 34000 • FAX: 22310 43856

e-mail: papress@hotmail.com

Tριμηνιαία ενημερωτική έκδοση 
του Συλλόγου

του απανταχού Δικαστριωτών

ΚΩΔΙΚΟΣ: 6558

Εκδότης:
Σύλλογος Απανταχού

Δικαστριωτών
ΔΙΚΑΣΤΡΟ ΦΘ/ΔΑΣ - 

Τ.Κ. 35017

Yπεύθυνος Έκδοσης:
Κόρδας Λ. Κωνσταντίνος

Πρόεδρος Συλλόγου
Απανταχού Δικαστριωτών

• Kιν.: 6976978440

Συντακτική Επιτροπή:
Γκιόλας Σταύρος 6973513170

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 άρ-
θρου.

Συνδρομές για Μουσείο
Καλημέρη Ελένη ..............................................25€
Θεοφάνης Μήτσιου και Άννα Η. Γιαννακοπούλου
(στη μνήμη του Ιώαννη Παπδογιάννη) ..............20€

Για συνδρομές – οικονομική ενίσχυση 
για το μουσείο 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Αρ. Λογαριασμού:

825/001884-85
IBAN: GR85 0110 8250 0000 8250 0188

485
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

Αρ. Λογαριασμού:

6292 -128468 -148
IBAN: GR0801712920006292128468148

Απ’ την ψυχή σαν βγουν καημοί
κι από το σώμα πόνοι,
τη λέξη μάνα σαν θα πεις, σβύνουν
φωτιές και λιώνει και το χιόνι.

Πύλη για το σεργιάνι αυτό,
στον κόσμο που πατούμε
θα είναι για πάντα
μόνο η μάνα.

Μάνα σημαίνει λυτρωμός
απ’ την απελπισιά μας,
πηγή με δροσερό νερό
μέσα στην ερημιά μας.

‘Οποιος αυτή στερήθηκε,
αυτός μονάχα ξέρει,
είναι σαν το ξερό κλαρί
και σα σβυστό αγιοκέρι,

Είναι αετός χωρίς φτερά,
βάρκα που στέκει στα ρηχά,
δίχως πανί, χωρίς κουπιά
που τρώει η αρμύρα και η σκουριά

Γιάννης Τσίτσος

Μάρτιος 2019

Μάνα

Αγαπητοί συγχωριανοί και φίλοι,
Συγχωρήστε μας για τυχόν ορθογραφικά και
συντακτικά λάθη.

Η Συντακτική επιτροπή 
της εφημερίδος!
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Γιατί;

Γιατί τόσο μίσος στον κόσμο υπάρχει;
αφού ακριβά στη ζωή μας κοστίζει;
Γιατί η αγάπη στα κελιά μας κλεισμένη;
Γιατί τόσο αίμα, στις πόλεις, στου δρόμους
και στα χαλάσματα, αφού το έχουν ανάγκη
μεγάλη, οι φλέβες και οι καρδιές μας;
Γιατί αφήσαμε της ψυχής μας ανοιχτές
τις κερκόπορτες και φώλιασε το μίσος
το κακό και η αδικία;
Γιατί τόσα όπλα, τόση πείνα, τόσες σφαίρες
τόση πίκρα, δυστυχία, ορφάνια και θρήνος;
Γιατί τόση έλλειψη τροφίμων και αγάπης;
Γιατί τόσο πλεόνασμα σε όπλα και σφαίρες;
Γιατί η δυστυχία των ανθρώπων έγινε
ευτυχία για όσους εμπορεύονται ανθρώπινα
συντρίμια;  = Ένοχη η σιωπή μας=
Τούτη η γη είναι η μάνα μας που μας ανάθρεψε.
Ήταν παράδεισος που δανειστήκαμε, δε μας
ανήκει. Δικά της είναι τα κορμιά μας κι ότι
έχουμε, να τη φροντίζουμε και να παλέψουμε
να μη γίνει κόλαση.
Να την αφήσουμε χωρίς πολλές πληγές 
στους επόμενους και στους αγέννητους που θα ‘ρθουν.
Γιατί κάποτε όλοι μας θα δώσουμε λόγο,
...όταν το σώμα μας θα το αγκαλιάσει
για πάντα, η μάνα - γη και τη ψυχή μας
τ’ άστρα

Γιάννης Τσίτσος

Eδώ
γελάμε....

Το ανέκδοτο του Προέδρου
Δύο Κρητικοί ο Σύφης και ο Μανούσος αποφάσισαν να πάνε στο Λονδίνο να δουν

τα παιδιά τους όπου σπούδαζαν πήγαν λοιπόν στο Ηράκλειο και επιβιβάστηκαν στην
πτήση από Ηράκλειο για Λονδίνο. Από την ώρα που μπήκαν στο αεροπλάνο ο Μανού-
σος έτρεμε από το φόβο του κι έλεγε στον Σύφη:

- «Βλέπω ότι φυσά αέρας και φοβάμαι μην πέσει».
- «Σκάσε βρε γρουσούζη του απαντάει ο Σύφης ακόμη δεν ξεκίνησε».
Μόλις άρχισε να σηκώνεται το αεροσκάφος λέει ο Μανούσος: 
- «Το βλέπεις πως πάει; Εγώ σου λέω ότι θα πέσει τώρα»
Ο Σύφης δεν απαντάει και κοιτάει έξω από το παράθυρο κι όταν παίρνει ύψος το

αεροπλάνο και κάνει ορισμένα κενά αέρος λέει ο Μανούσος:
- «Δεν σου είπα ότι θα πέσει περίμενε τώρα θα δεις»!
και ο Σύφης νευριασμένος του απαντάει:
- Ας το ρε Μανούσο να πέσει να πάει στο Διάολο εσένα τι σε νοιάζει δικό σου είναι;

Κ. ΚΟΡΔΑΣ

Στο όμορφο χωριό μου

Ήμουν παιδάκι που ‘φυγα
μια μέρα απ’ το χωριό μου,
μα δεν το ξέχασα ποτέ
το έχω φυλαχτό μου.

Είναι φτωχό πολύ φτωχό
το όμορφο χωριό μας,
γι’ αυτό το απαρνηθήκαμε
είναι το ριζικό μας.

Έχει πράσινο πολύ
και δροσερές βρυσούλες,
με κρύα γάργανα νερά
και με πολλές ραχούλες

Η άγια εκκλησία μας
με το καμπαναριό,
στην άκρη στην πλατεία
ομορφαίνουν το χωριό.

Και σαν βρεθούμε στο χωριό
όλοι οι ξενιτεμένοι,

μας πνίγει η συγκίνηση
νιώθουμε ευτυχισμένοι.

Εκεί θα δούμε συγγενείς
και φίλους να τα πούμε,
θα θυμηθούμε τα παλιά
παιδιά θα αισθανθούμε.

Και σαν έρθει η ώρα μας
να φύγουμε και πάλι,
ο πόνος μας είναι βαρύς
η πίκρα μας  μεγάλη.

Φίλοι γνωστοί και συγγενείς
μακριά και αν βρεθούμε,
το όμορφο χωριουδάκι μας
ποτέ να μην ξεχνούμε.

Φτωχό μας όμορφο χωριό
σ’ έχουμε στην καρδιά μας,
κι όπου και αν μας φέρει η ζωή
είσαι στα όνειρά μας.

- Πήγα στη Λαμία σήμερα, φιλενάδα, και αγόρασα ένα I phone7
- Tο plus, μαρή;
- Ουόχι... Γιατί να το π’λήσω; Τώρα τα αγόρασα...

Ρωτάνε μια ξανθιά
- Τί γνωρίζεις για το Πακιστάν. Είναι μακρυά από την Ελλάδα; Να σας

απαντήσω λέει η ξανθιά. Δεν νομίζω να είναι πολύ μακριά γιατί ένας Πακι-
στανός που δουλεύει στη γειτονιά μου πηγαίνει και έρχεται κάθε μέρα με
ποδήλατο.

• Μέσα σ’ ένα βαρελάκι, έχω δυο λογιών κρασάκι. Το ένα είναι μάλαμα,
το άλλο έχει ασήμι. Τι είναι; 

(Το αβγό)

• Στρογγυλό μηδενικό καθαρό Ελληνικό
πάντα θεραπεύει φίνα τη μεγάλη μας πείνα. Τι είναι;

(Το κουλούρι)

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

O Καλότυχος Ηλίας του Παναγιώτη, εγγονός του Ηλία Καλότυχου (Μεγ. Βρύση
Λαμίας) περάτωσε τις επί 2ετία μεταπτυχιακές του σπουδές με υποτροφία στο
διεθνές Πανεπιστήμιο των ΗΠΑ Johns Hopkins λαβών ΜASTER OF ARTS  ει-
δικευθείς στις ειδικότητες α) Διεθνής σχέσεις, β) Διενθή Οικονομία.

Μάρτιος 2019

Ηλίας Σπυρόπουλος, συνταξιούχος, εκπαιδευτικός

25η Μαρτίου 2019
Κατάθεση στεφάνου στο Δίκαστρο

ΕΠΙΤΥΧIΑ
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Ιερά  Αντιμήνσια Ναών Δικάστρου

Μάρτιος 2019

Ορισμός του  Αντιμηνσίου
Αντιμήνσιο είναι «ένα ύφασμα τετράγωνο,  το οποίο

έφερε παλαιότερα  προσαρτημένα ή ενσωματωμένα άγια
λείψανα  και την αναφορά του ονόματος του επισκόπου που
το καθαγίασε, το οποίο κοσμείται με κεντητές  ή αποτυπω-
μένες εικόνες, κυρίως της ταφής του Χριστού  και τοποθε-
τείται πάνω σε μη  καθαγιασμένη Αγία Τράπεζα  ή
χρησιμοποιείται αντί γι΄ αυτήν, κατά την τέλεση της Θείας
Λειτουργίας» (Μπαμπινιώτης).  Η ετυμολογία του  είναι σύν-
θετη: από  την ελληνική λέξη αντί  και την λατινική λέξη
mensa,  που σημαίνει τράπεζα και  επομένως αντi+μήνσιον
= αντί τραπέζης..

Συμβολισμός του Αντιμηνσίου
Το Αντιμήνσιο  είναι χριστιανικό ορθόδοξο και εκκλη-

σιαστικό σύμβολο. Στο κέντρο του   είναι ζωγραφισμένη ή
κεντημένη  «η ταφή του Χριστού, ο πανάγιος Σταυρός  με
κλίμακα και Λόγχη με σπόγγο,  η Παναγία, ο Νικόδημος, ο
Ιωσήφ Αριμαθαίας, ο Ιωάννης μαθητής, η Μαρία Μαγδα-
ληνή, η Μαρία Ιωσή,  το ΙΣ-ΧΡ ΝΙ-ΚΑ,   το σύμβολο του Αγίου
Πνεύματος,  οι τέσσερες  Ευαγγελιστές,  έχει διακοσμητικό
πλαίσιο και φέρει  την  υπογραφή του Αρχιερέως (Επισκό-
που)».  Για να είναι ιερό το Αντιμήνσιο,  πρέπει στις γωνίες
του να έχει ραμμένα «ιερά λείψανα Αγίων Μαρτύρων»,
καθώς  αντικαθιστά την  Αγία Τράπεζα, η οποία στο εσωτε-
ρικό της έχει πάντοτε ενσωματωμένα ιερά λείψανα  Αγίων
Μαρτύρων.

Συμβολίζει την  Αγία Τράπεζα και χρησιμοποιείται  ως
Αγία Τράπεζα,  για την τέλεση  της Θείας Λειτουργίας «εν παν-
τίτόπω», ήτοι σε τόπους  ή χώρους,  εκτός των καθαγιασμένων
Ιερών Ναών,  όπως  σε εξωκλήσια, σε σπίτια,  στην ύπαιθρο,
σε στρατόπεδα, σε εκστρατείες,  σε ιεραποστολές  κ.α., όπου
δεν υπάρχει Αγία  Τράπεζα.

Οι  διαστάσεις του είναι  60χ40 εκατ., «καθαγιάζονται υπό
αρχιερέως»  ταυτόχρονα με τον καθαγιασμό   ενός Ναού,  πα-
ραμένουν επί επτά συνεχείς Θείες Λειτουργίες  πάνω στην
Αγία Τράπεζα   του καινούριου Ναού και  υπογράφονται-κυ-
ρώνονται από τον  καθαγιάζοντα Αρχιερέα (Επίσκοπο)  της
περιοχής  του Ναού. Τα  Αντιμήσια ως ιερά φυλάσσονται  επι-
μελώς   για να μην «άπτονται υπό λαικών». 

Χρήση του Αντιμηνσίου
Η χρήση των Αντιμηνσίων  άρχισε   τον 3ο αιώνα μ.Χ. , κατά

την περίοδο των διωγμών των Χριστιανών, οι οποίοι για να
τελέσουν την  Θεία Λειτουργία  συνεκεντρούντο   σε σπίτια ή
στους  τόπους μαρτυρίου των Αγίων  ή στην ύπαιθρο και  χρη-
σιμοποιούσαν  το Αντιμήνσιο  ως Αγία Τράπεζα.  

Μεγάλη χρήση των Αντιμηνσίων έγινε  την περίοδο της
Εικονομαχίας (8ος αιώνας), κατά την οποία οι Χριστιανοί,
επειδή  εδιώκοντο και δεν μπορούσαν  να εκκλησιαστούν
στους  Ναούς, κατέφευγαν  σε σπίτια ή στην ύπαιθρο,  όπου
χρησιμοποιούσαν  το Αντιμήνσιο,  ως Αγία Τράπεζα και   εκεί

τελούσαν τη Θεία Λειτουργία.  

Ιστορικά  και θεολογικά σημεία του Αντιμηνσίου
Την περίοδο των διωγμών, ο Άγιος μάρτυς Λουκιανός, φυ-
λακισμένος,  καταπληγωμένος,  ξαπλωμένος κάτω και  δε-
μένος με αλυσίδες και ετοιμοθάνατος,   ετέλεσε ο ίδιος, ως
ιερέας,   την Θεία  Λειτουργία  «χρησιμοποιώντας  το στήθος
του, ως Αγία Τράπεζα».  Στο Ναό της Αγίας Σοφίας στην
Κων/πολη υπήρχε Αντιμήσιο, το «ΒασιλικόνΑντιμήνσιον, πε-
ποικιλμένον πολυτελώς»,  το οποίο εχρησιμοποιείτο «δια
την μετάληψιν των αχράντων μυστηρίων των αυτοκρατό-
ρων». Κατά την στέψη των αυτοκρατόρων, επί του «βασι-
λικού Αντιμηνσίου» εναποτίθεντο  τα «σύμβολα της
αυτοκρατορικής εξουσίας».    

Τον 9ο αιώνα,  στην Βυζαντινή αυτοκρατορία,    χρησι-
μοποιήθηκαν, για την τέλεση της Θείας Λειτουργίας,   σε
συνθήκες  όπου δεν υπήρχε Αγία Τράπεζα,  και  «αγιασμένες
ξύλινες Πλάκες  ή  αγιασμένα Μανδήλια». 

Ο Άγιος Θεοδώρητος,  όταν επισκέφθηκε  τον  Άγιο ερη-
μίτη Μάρη, έγκλειστο  στη φυλακή επί 38 χρόνια,  τέλεσε
Θεία  Λειτουργία  χρησιμοποιώντας   ως  Αγία Τράπεζα  τις
«απλωμένες παλάμες  των δύο διακόνων του». 

Ο Νομοκανών, του  ΙΓ’΄ αιώνα,  όριζε  «επιτίμιο 70 με-
τάνοιες»  για τους ιερείς,  αν   τελούσαν    Θεία λειτουργία
«άνευ Αντιμηνσίου» .  

Στην ορθόδοξη Εκκλησία της Ρωσίας όλα τα Αντιμήν-
σια έπρεπε  να περιέχουν «Άγια λείψανα». Τον  18Ο αιώνα,
επί  Πατριάρχου Μόσχας Αδριανού,  τυπώθηκε μεγάλος
αριθμός  Αντιμηνσίων, πολλά από  τα οποία «απεστάλησαν
ως δώρα  σε  Ναούς  χωρών  της Βαλκανικής», μεταξύ των
οποίων και σε  Ναούς  της Ελλάδας..  

Τα Αντιμήνσια στο Μουσείο Δικάστρου

Στο Μουσείο Δικάστρου διασώζονται σήμερα τρία (3)
Αντιμήνσια, δύο λινά και ένα κεντημένο, τα οποία, ως κα-
θαγιασμένα υπό Αρχιερέως,  επεστρώνοντο   επί των Αγίων

Τραπεζών, των τριών Ναών του Δικάστρου (Παναγίας,
Αγίων Σεραφείμ και Αγίου Γεωργίου) και των τριών Εξω-
κλησιών (Αγίου Αθανασίου, Αγίας Παρασκευής  και Προ-
φήτη Ηλία),  ένα για κάθε Ναό-Εξωκλήσι, για  την τέλεση
της Θείας Λειτουργίας, καθώς οι Άγιες Τράπεζές τους δεν
είναι  καθαγιασμένες υπό Αρχιερέως (επισκόπου)

Το Αντιμήνσιο του Αγίου Γεωργίου, το οποίο φέρει ημε-
ρομηνία και υπογραφή επισκόπου, χρησιμοποιήθηκε, για
τελευταία φορά, ως Αγία Τράπεζα,  «σε υπαίθριο και πρό-
χειρο Ναό, ο οποίος  δημιουργήθηκε,  με κλαδιά ελάτων»
και με την επιμέλεια του παπα-Γρηγόρη Παπαδημητρίου,

στην τοποθεσία με την  τοπωνυμία «Καρά-Ράχη», το  καλο-
καίρι του   1944, για τον εκκλησιασμό των κατοίκων, οι
οποίοι είχαν  καταφύγει στην  ασφαλή αυτή περιοχή,  για
να διασωθούν από τις επιδρομές των Γερμανών.

Ο παπα Γρηγόρης Παπαδημητρίου, ιερέας 1906- 1946
χρησιμοποιούσε πάντοτε τα αντιμήνσια κατα την τέλεση των
Θείων Λειτουργειών στους ναούς και στα εξωκλήσια, για να
καθαγιάζονται οι Άγιες τράπεζές τους. Μετά το 1950 η με-
τέπειτα ιερείς δεν χρησημοποίησαν τα Αντιμήνσια και σή-
μερα αποτελούν εκθέματα του Μουσείου Δικάστρου.

Του Λεωνίδα Ιωάννου Καρφή, Αντιστρατήγου ε. α.

Αντιμήνσιο (λινό) Ναού Αγίου Γεωργίου,καθαγιασμένο
(Mουσείο Δικάστρου)

Από τα εκθέματα   του Μουσείου Δικάστρου

Αντιμήνσιο (κεντημένο) του Ναού της Κοίμησης 
Θεοτόκου (Παναγίας) καθαγιασμένο

(Μουσείο Δικάστρου)

Αντιμήνσιο (λινό)  του Ναού των Αγίων Σεραφείμ
καθαγιασμένο (Μουσείο Δικάστρου)
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Tα νέα του Μουσείου μας
Συμμετοχή σε διοργάνωση Λαϊκού Πολιτισμού

TO Δ.Σ. του Ιστορικού και Λαογραφικού Μου-
σείου Δικάστρου σε συνεργασία με τον Πολιτι-
στικό μας Σύλλογο, σας ενημερώνει ότι στα

πλαίσια της περαιτέρω γνωστοποίησης, ανάδειξης
και προβολής των αξιοθέατων χώρων και στοιχείων
του χωριού μας, Θα συμμετάσχουμε στην 5η Διοργά-
νωση Ελληνικού Λαϊκού Πολιτισμού, που θα διε-
ξαχθεί στην Αθήνα,  από τις 12 έως και 14
Απριλίου 2019, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Η
διοργάνωση γίνεται από τον Ε.Ο.Σ.Σ. (τομέας Υπουρ-
γείου Πολιτισμού), μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Συμμετέχουν όλες οι περιφερειακές αυτοδιοικήσεις
της χώρας μας, με εκθετήρια περίπτερα, στα οποία θα
φιλοξενούνται εκθέτες, από διάφορα μέρη των περιφε-
ρειών, αναδεικνύοντας τα αξιόλογα τοπικά λαογραφικά
στοιχεία, που πιστοποιούν τον αυθεντικό λαϊκό πολιτισμό
μας.

Σκοπός της διοργάνωσης είναι η προβολή και διά-
δοση των λαογραφικών στοιχείων, όχι απλά ως παρου-
σίαση της παράδοσης, αλλά ως σύγχρονη ανορθωτική
πρόταση προς τις τοπικές κοινωνίες, για δημιουργία και
ενίσχυση τουριστικού ρεύματος (επισκεψιμότητας),  με
στόχο την πολιτιστική και παραγωγική τοπική ανάπτυξη.

Θα συμμετάσχουμε με προβολή δραστηριοτήτων
του χωριού μας, μέσω οπτικοακουστικού υλικού, με πα-
ρουσίαση τοπικών παραδοσιακών χορών, τραγουδιών
και ενδυμασιών, έκθεση φωτογραφιών, αντικειμένων,
βιβλίων και διανομή ενημερωτικών διαφημιστικών φυλ-
λαδίων.

Καλούμε τους απανταχού Δικαστριώτες (ιδιαίτερα
τους διαμένοντες στην Αθήνα και στο Λεκανοπέδιο Ατ-
τικής), τους φίλους του Δικάστρου και κάθε ενδιαφερό-
μενο, να στηρίξετε με την παρουσία σας την διοργάνωση
και το περίπτερό μας.

Η επαφή με διαφορετικά πολιτιστικά στοιχεία, από
όλα τα γεωργικά διαμερίσματα της πατρίδας μας, σε μια
τέτοιου επιπέδου διοργάνωση, θα είναι για κάθε επισκέ-
πτη ένα ευχάριστο και δημιουργικό «πολιτιστικό τα-
ξίδι», ψυχικής ευφορίας και αισθητικής απόλαυσης,
που θα συμβάλλει στη γνωριμία και αναγνώριση
του πλούσιου και ξεχωριστού εθνικού και τοπι-
κού μας πολιτισμού, στη διαφύλαξη και διαιώ-
νισή του και στη δημιουργία αναπτυξιακών

συνθηκών.
Ώρες λειτουργίας έκθεσης:
Παρασκευή 12/4 από 16.00 έως 21.00
Σάββατο 13/4/ από 10.00 έως 21.00
Κυριακή 14/4 από 10.00 έως 21.00
Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή διευκρίνιση,

επικοινωνήστε με τα τηλέφωνα:
Γκιόλας Χρήστος: 6976957360
Συλεούνη Κων/να: 6936885026
Γιαννακόπουλος Γεώργιος: 6972239109
Για το Δ.Σ. του Μουσείου  Δικάστρου

Ο Πρόεδρος
Χρήστος Ε. Γκιόλας.

Προσφορά αντικειμένων - ευχαριστήρια ανακοίνωση

Το Δ.Σ. του Ιστορικού κ. Λαογραφικού Μουσείου Δικάστρου εκφράζει τις θερμότατες ευχαριστίες του
προς την κ. Κρητικού Βασιλική, φίλη του Δικάστρου, από το Παλαιό Φάληρο Αθηνών, η οποία έδειξε εκ νέου
την αγάπη και το ενδιαφέρον της για το χωριό μας, προσφέροντας τα κάτωθι εικονιζόμενα είδη λαϊκής τέχνης
(μεταλλικά οικιακά σκεύη). Η έκκλησή μας για προσφορά στο μουσείο ειδών ιστορικής και λαογραφι-
κής αξίας είναι διαχρονική και προσβλέπουμε στη θετική ανταπόκρισή σας.

Το Δ.Σ. του Ιστορικού και Λαογραφικού
Μουσείου Δικάστρου
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6 το Δίκαστρο

Μετρημένα στα δάκτυλα του ενός χε-
ριού είναι αυτά που δίνουν αξία και

νόημα στη σύντομη, περαστική αλλά ωραία
ζωή μας και ταυτόχρονα ευφραίνουν το νου και
την καρδιά. Είναι αυτά που ενέπνευσαν τους
Ήρωές μας, όπως η αγάπη για την Πατρίδα, τη
Θρησκεία και την Οικογένεια. Η μακρόχρονη
Ιστορία μας έχει καταγράψει πληθώρα Ηρώων.
Ένας από αυτούς ήταν και ο Παύλος Μελάς. Το
παλληκάρι με το ευθύβολο βλέμμα και την
αποφασιστική θωριά του κορμιού του - ντυμέ-
νου τη στολή που την τίμησε με το παραπάνω
- αντανακλά στον Αιώνα το αληθινό πρόσωπο
της Ρωμιοσύνης. Μεγαλωμένος από τον Πα-
τέρα του με Πατριωτικά αισθήματα, από πολύ
νωρίς άφησε πίσω του τη θαλπωρή της φαμί-
λιας του και τα χίλια καλά του και ακολούθησε
το μονοπάτι της καρδιάς του, το δρόμο του κα-
θήκοντος και του χρέους, όπως του τον υπαγό-
ρευε η Εθνική του συνείδηση και η ευγενής του
καταγωγή. Έθεσε σκοπό της ζωής του την απε-
λευθέρωση της Μακεδονίας μας και την ενσω-
μάτωσή της στο Ελληνικό κράτος.

Αξιωματικός του Πυροβολικού (ΣΣΕ - Τά-
ξεως 1891), ένας από τα επτά παιδιά του μεγα-
λέμπορου Μιχαήλ Μελά, που διετέλεσε κατά
περιόδους Δήμαρχος Αθηναίων και Βουλευτής
Αττικής και της Ελένης Βουτσινά. Με οικογενει-
ακή καταγωγή από την Ήπειρο και με Πεθερό
αργότερα το νομικό, πολιτικό και Πρωθυ-
πουργό το 1910 Στέφανο Δραγούμη από τη
σύζυγό του Ναταλία (1892), αψήφησε κινδύ-
νους και φόβους και υπήρξε από τους πρωτερ-

γάτες και αρχηγός του Μακεδονικού Αγώνα,
πραγματοποιώντας τρεις ριψοκίνδυνες απο-
στολές στη Μακεδονία.

Τον Ιανουάριο του 1899 έγινε μέλος του Δι-
οικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Εταιρείας με
αριθμό μητρώου 25, όπως και ο Πατέρας του,
ενώ ο Παππούς του Γεώργιος Μελάς ήταν
μέλος της Φιλικής Εταιρείας. Κύριος σκοπός της
Εθνικής Εταιρείας ήταν «η αναζωπύρωση του
εθνικού φρονήματος, η επαγρύπνηση επί των
συμφερόντων των δούλων Ελλήνων και η
προπαρασκευή της απελευθέρωσης αυτών
δια πάσης θυσίας». Ο Παύλος Μελάς συμμε-
τείχε από τους πρώτους στο ιδρυθέν το 1904
Μακεδονικό Κομιτάτο για την προώθηση της
Ελληνικής επιρροής στην περιοχή της Μακεδο-
νίας, ως αντίδραση στη δράση των Βουλγάρων
κομιτατζήδων. Οργάνωσε τον αγώνα με άλ-
λους Έλληνες αξιωματικούς, Κρήτες και Λάκω-
νες εθελοντές, ντόπιους κατοίκους, ιερείς και
τον Μητροπολίτη Καστοριάς Γερμανό Καρα-
βαγγέλη. Με τους άνδρες του έλαβε μέρος σε
πολλές μικρές επιθέσεις και βραχύβιες μάχες
με Τούρκους και Βουλγάρους, έχοντας οργα-
νώσει την άμυνα των χωριών της περιοχής.
Απεκδύθηκε τη στολή του Αξιωματικού και
επέλεξε ως μόνιμη ενδυμασία του το ντου-
λαμά, κερδίζοντας το σεβασμό των αντρών
του.

Λάτρευε τα παιδιά του και επειδή δεν θα τα
είχε μαζί του στον ωραίο αγώνα για το όραμα
της ‘’Μεγάλης Ιδέας’’, που ήταν η διεύρυνση
των ελληνικών συνόρων, προκειμένου να συμ-
περιλάβουν
Ε λ λ ην ι κο ύ ς
πληθυσμούς
που βρίσκον-
ταν υπό ξένη
κ υ ρ ι α ρ χ ί α ,
έδωσε στο
εαυτό του το
ε π ι χ ε ι ρ η -
σιακό όνομα
Μίκης Ζέζας,
από τα ονό-
ματά τους,
του Μιχάλη
και Ζωής (χαϊδευτικά Μίκη και Ζέζα). Όπως
έγραψε και στον καϊμακάμη της Φλώρινας, μο-
ναδικός σκοπός της δράσης του ήταν ‘’η τιμω-
ρία των δολοφόνων Βουλγάρων και η
προστασία των αδελφών μας από τας ορδάς
αυτών’’. Ο Παύλος Μελάς θεωρείται διαχρο-
νικό σύμβολο του Μακεδονικού Αγώνα. Χάρη
στη στάση του και στην εκτεταμένη δημοσιό-
τητα που έλαβε ο θάνατός του, αποτέλεσε υπό-
δειγμα γενναιότητας και αυταπάρνησης για την
απελευθέρωση της Πατρίδας στην Ελληνική
Ιστορία. Τα τελευταία λόγια του ήταν «Το
σταυρό να τον δώσεις στη γυναίκα μου και το

τουφέκι του Μίκη και να τους πεις ότι το κα-
θήκον μου έκαμα … αξίζει να πεθαίνεις για
την Μακεδονία, αξίζει για την Ελλάδα».

Ακολουθεί η επιστολή του Παύλου Μελά
στον νεαρό Εύελπι.

«Η ζωή είναι πόλεμος. Η γη σου είναι φρούριο
και χρέος σου η Νίκη. Μη μιλάς, να σκέπτεσαι, ν’
αγαπάς, να μην πονάς. Ένας είναι ο σκοπός σου:
ο Πόλεμος. Πολέμα για τα ιδανικά σου, για τα Ελ-
ληνικά ιδανικά του ανθρωπισμού. Πολέμα για τη
μεγάλη ΙΔΕΑ. Άνδρες που περπατούν στη ζωή ευ-
θυτενείς και με γαλήνη, μαθημένοι να πονούν
χωρίς να υποφέρουν, να νικούν χωρίς να θριαμ-
βολογούν, να νικώνται χωρίς να μοιρολογούν.
Αυτοί είναι οι πραγματικοί άνδρες, θεμέλια γε-
νεών. Αυτοί είναι οι Ευέλπιδες, οι αυριανοί ηγήτο-
ρες του Έθνους. 

Νεαρέ Εύελπι μάθε και εξασκήσου να είσαι
απλός, ολιγόλογος, συγκρατημένος, σεμνός. Λίγα
λόγια, πολλά έργα. Ανθρωπιά μεγάλη, πειθαρχία,
πείσμα, αντοχή. Όποιος σε κοιτά, τα μάτια του, να
γεμίζουν παλικάρι. Περισσότερο να προσβάλλε-
σαι όταν σε κυριεύει ο πόνος. Μη θυμώνεις, χει-
ρότερα είναι να κτυπήσεις, έστω και αν μόλις
κρατιέσαι με έναν κόμπο στο λαιμό. Να φύγεις
είναι δειλία. Μόνος σου αποφάσισες να γίνεις
Αξιωματικός. Απελπισία, ύστερα γελάς και από τη
μία μέρα στην άλλη γίνεσαι άνδρας, δηλαδή μα-
θαίνεις να κρατάς μέσα σου τον πόνο και την απο-
ρία, έτσι, χωρίς να φαίνεται, αλλά να επιμένεις
πάντα στο σκοπό σου, στα όνειρά σου».

Ο Μακεδονικός Αγώνας τροφοδότησε και
εμπλούτισε και πάλι τα ιστορικά δημοτικά τρα-
γούδια του λαού μας: 

«Κορίτσια από την Καστοριά κι’ απ’ τη Μακεδονία
κάτι θα σας ρωτήσω εγώ, πέστε μου την αλήθεια … ».

«Του αντρειωμένου τ’ άρματα δεν πρέπει να πουλιώνται
μον’ πρέπει τους στην εκκλησιά εκεί να λειτουργώνται».

Ο εθνικός μας ποιητής Κωστής Παλαμάς συγ-
κλονίσθηκε από το θάνατό του και έγραψε:

«Σε κλαίει ο λαός. Πάντα χλωρό να σειέται το χορτάρι,
στον τόπο, που σε πλάγιασε το βόλι, ω παλληκάρι … ».

Κατά τον ιστορικό Πολύβιο (2ος αι. π.Χ.) η
Μακεδονία απετέλει το προς Βορρά  προπύρ-
γιο της αμύνης της Ελληνικής φυλής. 
«Πρόφραγμα  Ελλάδος έστιν η Μακεδονία».

Χαρακτηριστικά περιέγραφε την ιστορική
αυτή αποστολή των Μακεδόνων με την ακό-
λουθη αξιοσημείωτη περικοπή: «Ποιας και
πόσο μεγάλης τιμής πρέπει να είναι άξιοι οι Μα-
κεδόνες, οι οποίοι κατά το μεγαλύτερο μέρος της
ζωής τους δεν σταματούν ν’ αγωνίζονται εναν-
τίον των βαρβάρων για χάρη της ασφάλειας των
Ελλήνων. Διότι ποιος αγνοεί ότι πάντοτε θα εκιν-
δύνευον τα μέγιστα, αν δεν είχαν προπύργιο την
Μακεδονία».

Άραγε, η σύγχρονη Ιστορία θα διδάξει
στους αυριανούς μαθητές το Εικοσιένα, τον
Μακεδονικό Αγώνα του Παύλου Μελά, τους εν-
δόξους Βαλκανικούς Πολέμους του 12-13, το
θαύμα του ’40, τον ηρωισμό της ΕΟΚΑ;

Καπετάν Μίκης Ζέζας (29.3.1870 – 13.10.1904)
Άρθρο Υπτγου ε.α. Κων/νου Γ. Πιλάλη

Μάρτιος 2019

«Χρωστάμε σ' όσους ήρθαν, πέρασαν,  θα 'ρθουν, θα περάσουν.
Κριτές θα μας δικάσουν οι αγέννητοι, οι νεκροί».

Κωστής Παλαμάς, ποιητής
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ΟΡΕΙΝΗ ΡΟΥΜΕΛΗ
Αργοπεθαίνουν τα χωριά μας

Ευλογημένο Ελληνικό χωριό. Κύτταρο
του Έθνους. Τροφοδότη της πρω-

τεύουσας και όλων των πόλεων! Πού πας; Πού
πορεύεσαι; Πού θα φτάσεις; Ποιός θα μας
δώσει απάντηση;

Ας βάλουμε αυτές τις σκέψεις, στη θέση
τους, στη σειρά τους και ας δούμε, που βαδί-
ζουμε. Και ας ξεκινήσουμε από τα δικά μας
χωριά, τα χωριά της ορεινής Ρούμελης. Τα τε-
λευταία χρόνια τα χωριά της Ρούμελης έχουν

φτάσει σε τραγική κατάσταση. Φυγή νέων στα ξένα. Στα πατρικά έχουν
μείνει ελάχιστοι σεβάσμιοι. Σε λίγα χρόνια θα φύγουν και αυτοί για το
αγύριστο ταξίδι. Ήδη είναι σαν να μην υπάρχει το χωριό. Ξεχασμένοι
συνέλληνες το κατοικούν. Και δεν αναμένεται τίποτε άλλο παρά να
σβήσει η τροχαία την ταμπέλα στην είσοδό του, που ακόμα μαρτυρά
την ύπαρξή του. Οι αρμόδιοι δεν αφουγράζονται τις φωνές του χωριού,
τις οποίες σκεπάζουν με την αδιαφορία τους.

Κανείς δεν κάθισε να μελετήσει τι πρέπει να γίνει και να ενδιαφερθεί
για τα προβλήματα που υπάρχουν. Οι πολιτικοί τα επισκέπτονται τις
παραμονές των εκλογών. Λόγια, υποσχέσεις και μην τους είδατε. Κα-
νένα έργο υποδομής, έστω και μικρό που να αποβεί πόλος έλξης. Οι
πολιτιστικοί σύλλογοι προσπαθούν με χορούς, πανηγύρια, εκδηλώσεις,
στήριξη των παραδοσιακών εθίμων να δώσουν λίγη ζωή. Αυτό είναι

ανεπαρκές. Αυτοί που μένουν δεν επιζητούν τη φυγή. Πώς όμως να ζή-
σουν; Τα νιάτα παίρνουν τα μάτια τους να πορεύονται σε άλλα μέρη για
εύρεση εργασίας, αλλά και για να μπορέσουν να ζήσουν τη ζωή τους. Τι
πρέπει να γίνει; Ο γράφων δεν προτείνει λύσεις. Απλά κάνει επισημάνσεις
και με αδρές λέξεις τονίζει, ότι το χωριό αργοπεθαίνει. Οι εκάστοτε κυ-
βερνώντες και οι πολιτικοί μας γενικότερα, να βροντοφωνάζουν στο Κοι-
νοβούλιο για την κατάσταση που επικρατεί στην ορεινή ύπαιθρο.
Σύνθημα όλων, να σωθεί το χωριό.

Με ποιητικά λόγια και με αδιαφορία δεν σώζεται τίποτε. Πρέπει να
εισακουστεί η φωνή του ετοιμοθάνατου χωριού να γίνουν μελέτες και
να παρθούν μέτρα. Οι ελάχιστοι αγρότες και επαγγελματίες, αν και όπου
υπάρχουν ζουν με την απόγνωση και με το κλειδί στο χέρι.

Με ποιους τέλος πάντων θα ζήσει η Ελλάδα; Ο συγκεντρωτισμός στο
κλεινόν άστυ και η έλλειψη στοργής οδηγούν τα χωριά μας στο θάνατο.
Γρήγορα απαιτούνται δραστικά μέτρα για τον ετοιμοθάνατο ασθενή, την
Ελληνική Ρουμελιώτικη ύπαιθρο. Οι εναπομείναντες κάτοικοι των χω-
ριών δεν επιθυμούν γλυκειά ζωή. Ζωή ανθρώπινη, Ελληνική λαχταρούν.
Ποιός θα τους την προσφέρει; Ιδού το καυτό ερώτημα, που απάντηση
χρόνια τώρα δε βρίσκει. Η γνήσια Ρούμελη ψυχορραγεί. Ζητά από κρά-
τος, από Έλληνες με καθαρά μυαλά, από Έλληνες που να σκέφτονται Ελ-
ληνικά και μόνο να ανοίξουν τις πόρτες της προόδου και της ζωής στην
Ορεινή Ρούμελη. Πολλά ζητάει;

Να επαναλάβουμε ότι το γνήσιο ορεινό Ελληνικό χωριό της Ρούμε-
λης αργοπεθαίνει. Χωριάτες δεν έχουμε, σχολεία δεν έχουμε κίνηση και
ζωή στα χωριά δεν έχουμε.

Δεν φτάνει μόνον, ότι οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι έκαναν τα χωριά και
συγχαρητήρια γι’ αυτό, χώρους ιστορικών και λαογραφικών μελετών.
Ζωή ποιος θα φέρει στα ερημωμένα χωριά μας;

Ιδού ο προβληματισμός όλων μας!!!  

γράφει: ο Ηλίας Σπυρόπουλος, Συνταξιούχος Εκπαιδευτικός

Μάρτιος 2019

Κι η Παναγιά η Δέσποινα καθόταν μοναχή της
τας προσευχάς της έκανε για τον μονογενή της.

Σώσον κυρά μ’ τις προσευχές, σώσον και τις μετάνοιες
το γιο σου τον επιάσανε και στο χαλκιά τον πάνε

και στου Πιλάτου τις αυλές και κει τον τυραννάνε.
Χαλκιά χαλκιά φτιάξε καρφιά, φτιάξε τρία πηρούνια

και κείνος ο παράνομος βαρεί και φτιάνει πέντε.
Βρε φαραέ που τα ‘φτιαξες πρέπει να μας διατάξεις.

Τα δυο βάλτε στα χέρια του, τ’ άλλα τα δυο στα πόδια
το πέμπτο το φαρμακερό βάλτε το στην καρδιά του

να τρέξει αίμα και νερό, να λιγωθεί η καρδιά του.
Κι η Παναγιά σαν τ’ άκουσε, έπεσε και λιγώθη
σταμνί νερό της ρίξανε τρία κανάτια μόσχο

και τρία νεροδόσταμνα για να της έρθει ο νους της
κι όταν της ήρθ’ ο λογισμός κι όταν της ήρθ’ ο νους της

ζητά μαχαίρι να σφαγεί, ζητά φωτιά να πέσει
ζητά γκρεμό να γκρεμιστεί για το μονογενή της.

Η Μάρθα κι η Μαγδαληνή και του Λαζάρου η μάνα
και του Ιάκωβου η αδελφή και οι τέσσερις αντάμα

πήραν τη στράτα το στρατί, στρατί το μονοπάτι
το μονοπάτι τ’ς έβγαλε μες στου ληστή την πόρτα.

Άνοιξε πόρτα του ληστή και πόρτα του Πιλάτου
κι η πόρτα από το φόβο της ανοίγει μοναχή της.
Τηράει δεξιά, τηράει ζερβά κανένα δε γνωρίζει
τηράει και δεξιότερα και βλέπει τον Αη-Γιάννη.

Άγιε Αη-Γιάννη Πρόδρομε και βαπτιστή του γιού μου
μην είδες τον υιόκα μου και το διδάσκαλό σου;

Δεν έχω στόμα να σου πω, γλώσσα να σου μιλήσω
δεν έχω χειροπάλαμο για να σου τον εδείξω.
Βλέπεις εκείνο το γυμνό, τον παραπονεμένο

όπου φορεί πουκάμισο στο αίμα βουτηγμένο
όπου φορεί στην κεφαλή αγκάθινο στεφάνι

εκείνος είν’ ο γιόκας σου και μένα δάσκαλός μου.
Κι η Παναγιά πλησίασε, γλυκά τον ερωτάει

δε μου μιλάς παιδάκι μου, δε μου μιλάς παιδί μου;
Τί να σου πω μανούλα μου, τί να σου μολογήσω

κατά το Μέγα Σάββατο, κοντά στο μεσονύχτι
όταν λαλήσει ο πετεινός στις δώδεκα η ώρα

συνέχεια από τη σελ. 1ΜΕΓΑΛΟΒΔΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΛΑΜΠΡΗ σημαίν’ ο Θιός, σημαίν’ η γη, σημαίνουν τα επουράνια,
σημαίνει κι η Αγιά-Σοφιά με τις χρυσές καμπάνες.
Όποιος τ’ακούει σώζεται κι όποιος τα λέει αγιάζει

κι όποιος θα καλοφουγκραστεί παράδεισο θα λάβει
παράδεισο και λίβανο από τον Άγιο Τάφο».

Το βράδυ της Μ. Παρασκευής απλοί άνθρωποι, όσοι ήξεραν λίγα γράμ-
ματα, έψελναν με συγκίνηση και κατάνυξη γύρω απ’τον Επιτάφιο. 

«Ω γλυκύ μου έαρ, γλυκύτατό μου τέκνον, πού έδυ σου το κάλλος». 
Ύστερα γίνονταν η περιφορά του Επιταφίου, τρεις φορές γύρω απ’ τον αυ-

λόγυρο της εκκλησιάς και η καμπάνα χτυπούσε πένθιμα. Τέσσερις γεροδεμέ-
νοι νέοι σήκωναν ψηλά τον Επιτάφιο στην πόρτα της εκκλησιάς. Όλοι οι
χωριανοί περνούσαν από κάτω, πατώντας τη μεγάλη μονοκόμματη πέτρα
που είχε ο ταπεινός ναός για πλατύσκαλο. Το Μ. Σάββατο οι νοικοκυρές ετοί-
μαζαν τα σπίτια, τις αυλές και τα ρούχα για την Ανάσταση και το Χριστός ανέ-
στη. Οι νονές πήγαιναν τη λαμπάδα στα κουμπαρούλια κι άλλες τα
φουτίκωναν.  Το βράδυ της Ανάστασης τα παιδιά είχαν στην τσεπούλα τους
ένα κόκκινο αυγό για το πρώτο τσούγκρισμα. Οι μεγάλοι δεν έτρωγαν αυγά
την πρώτη μέρα, για να μην βγάζουν αυγολίθια τα πράματα. Στην αυλή της
εκκλησιάς, κοντά στο ψηλό το κυπαρίσσι, γίνονταν η ανάσταση. Και με το Χρι-
στός ανέστη άρχιζαν τα αυτοσχέδια βαρελότα. Τα ροζιασμένα χέρια έσφιγγαν
τη λαμπάδα με το ανέσπερο φως, που φώτιζε στα πρόσωπά τους, τη γαλήνη
και τη λύτρωση. Ύστερα κατηφόριζαν με χαρούμενες φωνές, μ’ αναμμένες
λαμπάδες μεταφέροντας στα σπίτια τους το άγιο φως. Μ’ αυτό άναβαν το ει-
κονοστάσι κι έκαναν το σημάδι του σταυρού στην ξώπορτα.

Τη Λαμπρή τρεις μέρες χόρευαν και τραγουδούσαν στην εκκλησιά. Εκεί
δίπλα στη γκορτσιά στήνονταν ο χορός, μετά το εσπερινό. 

«Εδώ είν’ αλώνι για χορό κι αέρας για σεργιάνι
εδώ χορεύουν όμορφες, χορεύουν μαυρομάτες…»
Με τραγούδια της αγάπης και της άνοιξης άνθιζαν οι συμπάθειες της νιό-

της. Γυναίκες καλλίφωνες, αηδονολαλούσες έδιναν το ρυθμό του χορού με
πρώτο τραγούδι το:

«Σήμερα Χριστός ανέστη και στους ουρανούς ευρέθη,
σήμερα τα παλληκάρια στέκονται σαν τα λιοντάρια,
σήμερα και τα κορίτσια στέκονται σαν κυπαρίσσια,
σήμερα κι οι παντρεμένες είναι λαμπροφορεμένες,

σήμερα και οι παπάδες λειτουργούν σαν δεσποτάδες»
Οι θρησκευτικές γιορτές ήταν μια ανάπαυλα στη δύσκολη καθημερινό-

τητά τους.  «Βίος ανεόρταστος, μακρά οδός απανδόκευτος»
Τι πιο όμορφο από ένα ολόκληρο χωριό μαζωμένο, να κοινωνάει στην

ίδια χαρά.
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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

Μάρτιος 2019

OΓιάννης Αντωνίου και η Σοφία Ράλλη ήταν οι νικητές του
Κυπέλλου Ελλάδος Αντρών Γυναικών στα αγωνίσματα της
τεχνικής κατάβασης, που διεξήχθη στο Λαιλιά Σερρών

τις 19 και 20 Ιανουαρίου 2019. Οι δύο πρωταθλητές επικράτησαν
χωρίς να αντιμετωπίσουν δυσκολίες στα διαδοχικά αγωνίσματα των
δύο ημερών και επιβεβαίωσαν τον τίτλο των κορυφαίων χιονοδρό-
μων της χώρα μας. 

Διήμερο επιτυχιών για τον πρωταθλητή μας Γιάννη Αντωνίου
στη Ρουμανία. Συγκεκριμένα την Τρίτη 5 Μαρτίου ήταν πρώτος στο
γιγαντιαίο σλάλομ με 71.63 βαθμούς ποινής, ενώ την Τετάρτη 6/3
δεν αποχωρίστηκε την κορυφή ούτε στο απλό σλάλομ(47.52 βαθμοί
ποινής). Οι αγώνες έγιναν στο Poiana Brasov. Ο Αντωνίου συμμετείχε
επίσης στις 28 Φεβρουαρίου και 1 Μαρτίου σε αγώνες
στο Zagreb-Sljeme της Κροατίας, έχοντας  μια 6η  θέση
στο γιγαντιαίο σλάλομ(47.28 βαθμοί Fis) και μια ακύ-
ρωση. 

Pamporovo 23/1/2019. Απονομή FIS SL 1oς Αν-
τωνίου Γιάννης, 2ος Todorov Yoan, 3ος Zlatkov Kalin.
Μετά το Pamporovo ακολούθησε στο Borovets αγώ-
νας τεχνικής κατάβασης SL 24/1/2019. Ακόμη μια
μεγάλη επιτυχία για τον Γιάννη!!!

Του ευχόμαστε  παντού και πάντα  επιτυχίες.
Στ.  Γκ.

Γιάννης Αντωνίου:  Χρυσές επιτυχίεςσυνέχεια από τη σελ. 1

dikastro 81_dikastro neo  27/03/2019  2:35 μ.μ.  Page 8



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


