
• Δευτέρα 15/08 Αρτοκλασία στην Παναγία
Την ημέρα εορτασμού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, το Δ.Σ. του Συλ-

λόγου, θα πραγματοποιήσει αρτοκλασία στον προαύλιο χώρο του ναού. 
• Τρίτη 16/08 Γιορτή νεολαίας
Μετά από δύο χρόνια απουσίας, λόγω της πανδημίας, το αγαπημένο

«πάρτυ» της Δυτικής Φθιώτιδας επιστρέφει, με το ίδιο κέφι και την ίδια
τρέλα!

• Τετάρτη 17/08 Αγώνες Δρόμου
Μετά την αθρόα συμμετοχή της προηγούμενης χρονιάς, θα πραγμα-

τοποιηθούν και φέτος οι αγώνες δρόμου στο χωριό μας, για όλες τις ηλι-
κίες!

• Πέμπτη 18/08 Βραδιά Θεάτρου σκιών στην πλατεία
Θα πραγματοποιηθεί παράσταση καραγκιόζη για τους μικρούς και

τους μεγάλους του χωριού μας.
• Παρασκευή 19/08 Συνάντηση Γυναικών στο μύλο
Η καθιερωμένη συγκέντρωση των γυναικών του χωριού, με μικροε-

δέσματα και αναψυκτικά, για ένα ευχάριστο απόγευμα.

*  Το πρόγραμμα ενδέχεται να τροποποιηθεί, αναλόγως περιστάσεων και συνθηκών
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Σπουδαία, ιερή και ιστορική, ήταν  η
δράση της Ιεράς Μονής της Πανα-

γίας Προυσιώτισσας  στα προεπαναστατικά
χρόνια,  αλλά και κατά την Επανάσταση του
1821.  Η Ιερά Μονή υπήρξε καταφύγιο πολ-
λών   Αρματωλών, Κλεφτών και Οπλαρχηγών
του 1821, όπως του Λάμπρου Κατσαντώνη,
του  Γεωργίου Καραϊσκάκη, του  Μάρκου
Μπότσαρη.

Ο κορυφαίος οπλαρχηγός της Ρούμελης
Γεώργιος Καραϊσκάκης δώρισε στη Μονή μια
αργυρόχρυση  Εικόνα της Παναγίας – έργο
του χρυσοχόου Γεώργιου Καρανίκα - ως έν-
δειξη ευγνωμοσύνης και  εκπλήρωσης Τάματός του προς την Παναγία, για την
γιατρειά του από  τη «Θέρμη» (υψηλό πυρετό με καταστροφή της όρασης), κατά
την παραμονή του στην Ιερά Μονή. Επάνω στην Εικόνα της Παναγίας,  στον δεξιό
ώμο της,  υπάρχει η ανάγλυφη επιγραφή, δείγμα ευλάβειας,  σεβασμού και αγάπης
του Καραϊσκάκη  προς  την Παναγία: «Η Παντάνασα, δι εξόδων του γενναιοτάτου
στρατηγού Γεωργίου Καραϊσκάκη, χειρί Γεωργίου Καρανίκα, 1824 ».

Επίσης, ο Γεώργιος Καραϊσκάκης  δώρισε  στην Ιερά Μονή  και τα παράσημά
του,  τρία ασημένια αστέρια, τα οποία είχε τάξει στην Παναγία. Η ιδιαίτερη σχέση

Επέτειος 200 χρόνων της Επανάστασης του 1821 

Τα Τάματα του Καραϊσκάκη  στην Iερά Μονή Παναγίας Προυσιώτισσας

Αγαπητά μέλη του Συλλόγου των Απανταχού Δικαστριωτών,
Ανακοινώνεται ότι η ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου

μας, θα λάβει χώρα το Σάββατο 06/08/2022 και ώρα 19:00 στην πλατεία του
χωριού. Την ίδια ημέρα, θα πραγματοποιηθούν και εκλογές προς ανάδειξη
νέου Δ.Σ., όπως αποφασίστηκε ομόφωνα και στην έκτακτη Γενική Συνέλευση
της 30ης Οκτωβρίου 2021. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η προβλεπόμενη
απαρτία, η ημέρα Συνέλευσης και Εκλογών θα μεταφερθεί για το Σάββατο
13/08/2022, ίδια ώρα, όπως ορίζει το καταστατικό.

Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη, άνω των
18 ετών. Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν άτομα ηλικίας άνω των 21 ετών,
που επίσης έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Οι υποψηφιότητες, βάσει καταστατικού, γίνονται δεκτές μέχρι και την ώρα
έναρξης της ψηφοφορίας, ωστόσο, για πρακτικούς λόγους, παρακαλούνται
τα μέλη που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στα ψηφοδέλτια, να ενημερώ-
σουν όσο το δυνατόν νωρίτερα, ώστε να εκτυπωθούν και να ετοιμαστούν εγ-
καίρως τα δελτία, χωρίς καθυστερήσεις. 

Η παρουσία όλων των μελών είναι απαραίτητη για τη συνέχιση του έργου
του συλλόγου. Ευελπιστούμε ότι νέοι άνθρωποι με όρεξη και όραμα θα θελή-
σουν να γίνουν κομμάτι αυτής της προσπάθειας και θα ενώσουν τις δυνάμεις
τους για το καλό του συλλόγου μας.

Με εκτίμηση, 
Το Δ.Σ. του Συλλόγου των Απανταχού Δικαστριωτών

του Λεωνίδα Ιωάννου Καρφή, Αντιστραγήγου ε. α.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
- ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ 

ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΑΥΓΟΥΣΤΙΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Παναγία η Προυσιώτισσα

του Καραϊσκάκη  με την Ιερά Μονή και την Παναγία Προυσιώτισσα   σφυρηλατή-
θηκε,  κατά την παραμονή και πολεμική δράση  του την περίοδο της επανάστασης
1821 στην περιοχή των Αγράφων-Τυμφρηστού.

Στο Σκευοφυλάκιο φυλάσσονται και στο Μουσείο  της Ιεράς Μονής  εκτίθενται
και τα ιερά και ευλογημένα  Όπλα  του ήρωα του 1821 στρατηγού  Οπλαρχηγού
της Ρούμελης  Γεωργίου Καραϊσκάκη, όπλα Τάματα της νίκης του  και της απελευ-
θέρωσης των Ελλήνων. Πλησίον της Ιεράς Μονής  διασώζονται και οι οχυρωμα-
τικοί Πύργοι προστασίας και άμυνας της Ιεράς Μονής, Τάματα του Οπλαρχηγού
Γεωργίου Καραϊσκάκη.

Η Ιερά Μονή Προυσιώτισσας είναι  ένα από τα Πανελλήνια Ιερά Προσκυνή-
ματα.  Την επισκέπτονται, όλο το χρόνο και ιδιαίτερα στις 23 Αυγούστου, ημέρα
αποδόσεως της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και της  ευρέσεως της θαυματουργού
Εικόνας Της, όλοι οι  απανταχού Ρουμελιώτες, για  να προσκυνήσουν την  θαυμα-
τουργική  Εικόνα της Παναγίας της Προυσιώτισας, της «Κυράς της Ρούμελης». 

Η Παναγία Προυσιώτισσα είναι «η ελέους πηγή και του κόσμου καταφύγιον».
Στην  Παναγία δέονται,  οι ξενιτεμένοι, οι ταξιδιώτες, οι στρατευμένοι, οι μαθητές,
οι ασθενείς, οι γέροντες,  οι  νιόπαντροι,  οι γεωργοί, οι κτηνοτρόφοι  και   αποζη-
τούν «τις  πρεσβείες της,  την βοήθειά της και την λύτρωσίν τους» και η Παναγία
είναι «η μόνη ταχέως προστατεύουσα».  Στην  Παναγία «τάζουν οι γονείς τα παιδιά
τους όταν αρρωσταίνουν». Πολλοί είναι  οι «Προυσιωταμένοι» στο Δίκαστρο. 
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κοινωνικα
στους τραπεζικούς 

Λογαριασμούς 
του Συλλόγου 

Απανταχού 
Δικαστριωτών

Εθνικής Τράπεζας: 
067/559811-79

IBAN:
GR26011006700000067

55981179

Τράπεζα Πειραιώς
Λογαριασμός όψεως: 

6292142035432

Άρθρα - Κείμενα

Αγγελίες-Ανακοινώσεις
στο μέλος της Συντακτικής Επιτροπής:

Κόρδα Ειρήνη

Πραξιτέλους 46

Τ.Κ. 13451 ΚΑΜΑΤΕΡΟ

info.dikastro@gmail.com 

Συνδρομές - Προσφορές
για Σύλλογο & εφημερίδα

1. Γιαννακόπουλος Σεραφείμ ..................................20€
1. Λάμπος Αθανάσιος του Νικολάου ........................50€
2. Καλύβας Χαράλαμπος .........................................10€
3. Γεωργίου Παναγιώτης και Καμπούρη Δήμητρα .....20€
4. Αποστόλου Παναγιώτης και Γεωργίου Ελένη ........10€
5. Καλότυχος Ηλίας του Παναγιώτη .........................30€
6. Καλότυχος Παναγιώτης και Δήμητρα ...................10€
7. Καρφή Μαρία του Ιωάννη ...................................10€
8. Γεωργίου Χρήστος του Βασιλείου ........................20€ 

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

Συντακτική Επιτροπή:
Γεώργιος Ηλ. Ζημιανίτης

Λεωνίδας Ι. Καρφής 210 9343162
Κόρδα Ειρήνη  6944207709

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

ΙΟΥΝΙΟΣ 2022

Βαπτίσεις
• Ο Χρήστος Μανώλης και η Εύα Νάκη βάπτισαν το

κοριτσάκι τους στις 30/04/2022 και το ονόμασαν Χρυ-
σάνθη-Χριστίνα.

•  Στις 21/05/2022 η Αλεξάνδρα Λέντα (εγγονή Σε-
ραφείμ Κόρδα) και ο Δημήτρης Ντούρας βάπτισαν το
δεύτερο παιδάκι τους και το ονόμασαν Κωνσταντίνα.

Να τους ζήσει 
Aρραβώνες

• Στις 28/05/2022 ο Γιώργος Λαθύρης (εγγονός
Θωμά Καλότυχου) και η Φωτεινή Περώνη αρραβωνιά-
στηκαν στην Λαμία

Να ζήσουν
Θάνατοι

• Στις 12/05/2022 απεβίωσε ο Παναγιώτης Λάμπος
ετών 104. Εψάλη και ετάφη στο Δίκαστρο. 

Θερμά συλληπητήρια

ENIΣΧΥΣΑΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ 

& ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Όποιος επιθυμεί  να λαμβάνει την εφη-
μερίδα  στο mail  τoυ να μα ς ενημέρωσει στο
e-mail info.dikastro@gmail.com ή τηλεφω-
νικά  σε ένα από τα μέλη της Συντακτικής Επι-
τροπής  (Για την μείωση του κόστους έκδοσής
της και αποστολής).

Ο Κωνσταντίνος Δεληγιαννίδης, στη
μνήμη των παππούδων του Γεωργίου και
Αθηνάς Κατσαρή, προσέφερε στο σύλλογο
100€

Ο Λάμπρος και η Σταυρούλα Χριστο-
πούλου, προέφεραν στον σύλλογο και την
εφημερίδα το των 400€ εις μνήμην του
Θείου τους Ιωάννη (Καρφή Γιαγκούλα).

ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ 

Προς αποφυγή παρεξηγήσεων, να ενη-
μερώνετε εγκαίρως τα μέλη της συντακτικής
επιτροπής σχετικά με οποιοδήποτε κοινω-
νικό νέο ή πανεπιστημιακή επιτυχία των οι-
κογενειών σας, ευχαριστούμε.

Για τυχόν ανακριβείς, εσκεμμένες ή μη πληροφο-
ρίες δημοσιευμάτων ή για αντιδεολογική συμπε-
ριφορά κλπ. την ευθύνη φέρει εξολοκλήρου ο
συγγραφέας του άρθρου.

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

Εδώ και αρκετά χρόνια, ο Σύλλογος
Απανταχού Δικαστριωτών διατηρεί τρά-
πεζα αίματος με Αριθμό Μητρώου 12921,
για να καλύψει ανάγκες συγχωριανών μας.
Η επάρκεια σε φιάλες στηρίζεται αποκλει-
στικά στην πρωτοβουλία προσφοράς των
μελών του συλλόγου και ελπίζουμε να εί-
μαστε πάντα σε θέση να βοηθήσουμε
τους συνανθρώπους μας. Σε περίπτωση
που επιθυμείτε να συνδράμετε και να ενι-
σχύσετε την τράπεζα αίματος, μπορείτε να
μεταβείτε σε οποιοδήποτε σημείο αιμοδο-
σίας και να αναφέρετε τον Α.Μ. ή την επω-
νυμία του συλλόγου μας.

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Ο Σύλλογος των Απανταχού Δικαστριω-
τών στηρίζεται από το 1965 στην αγάπη και
το έμπρακτο ενδιαφέρον των μελών του. Οι
συνδρομές των μέλων και όσων επιθυμούν
να γίνουν μέλη, αποτελούν την κύρια και μο-
ναδική πηγή εσόδων για τη βιωσιμότητα
του συλλόγου. Με τη δική σας οικονομική
ενίσχυση, ο σύλλογος θα καταφέρει να συ-
νεχίσει να προσφέρει στην ανάδειξη και
φροντίδα του χωριού μας.
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ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ – ΜΙΑ ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΠΡΑΞΗ ΑΓΑΠΗΣ

Ηαιμοδοσία (ετυμ. : αίμα + δίνω) είναι η προσφορά
αίματος για μετάγγιση σε συνάνθρωπο ο οποίος
είτε είναι άρρωστος, είτε τραυματισμένος, είτε πρό-

κειται να χειρουργηθεί.
Εφόσον δεν υπάρχει κάποια φαρμακευτική ουσία που να

μπορεί να αντικαταστήσει ή να αναπληρώσει το αίμα, η εθε-
λοντική αιμοδοσία αποτελεί τη μόνη και βασική πηγή μεταγ-
γιζόμενου αίματος.

Είχε γίνει αντιληπτό από την αρχαιότητα οτι το αίμα είναι
βασικό συστατικό της ζωής. Ο Ιπποκράτης θεωρούσε το αίμα
ως ένα από τα τέσσερα κύρια υγρά του σώματος, τα οποία
έπρεπε να είναι σε ισορροπία για να διατηρείται η υγεία του
σώματος και γνώριζε ότι το αίμα κάνει κύκλο μέσα στο σώμα

Ιστορική αναδρομή
Στο πέρασμα των αιώνων , έγιναν πολλές απόπειρες και

πειραματισμοί για να επιτευχθεί μετάγγιση αίματος στους αν-
θρώπους χωρίς δυστυχώς το επιθυμητό αποτέλεσμα. Η
πρώτη επιτυχημένη μετάγγιση αίματος από άνθρωπο σε άν-
θρωπο καταγράφτηκε το 1818, από τον Βρετανό μαιευτήρα
James Blundell και έγινε με τη χρήση σύριγγας.

Το 1900 ο Αυστριακός παθολόγος Karl Landsteiner ανακά-
λυψε τις ομάδες αίματος Α, Β, Ο ενώ το 1902 βρέθηκε από συ-
ναδέλφους του και η τέταρτη ομάδα ΑΒ. Ο Landsteiner το
1939 ανακάλυψε και τον παράγοντα Ρέζους (Rhesus). Ημερο-
μηνία ορόσημο για την Ελλάδα είναι το 1916, όταν πραγμα-
τοποιήθηκε η πρώτη μετάγγιση αίματος στην Πολυκλινική
Aθηνών από τον καθηγητή Σπ. Oικονόμου.

To 1926 ο Βρετανικός Ερυθρός Σταυρός δημιούργησε την
πρώτη υπηρεσία αιμοδοσίας στον κόσμο, και το 1930 η
πρώτη τράπεζα αίματος εγκαθιδρύθηκε σε νοσοκομείο του
Λονδίνου.  Το 1958 άρχισαν να δημιουργούνται οι πρώτοι
Σταθμοί Aιμοδοσίας στα κρατικά νοσοκομεία της Ελλάδας και
το 1979 εμφανίστηκαν οι πρώτοι σύλλογοι αιμοδοτών καθώς
καταργήθηκαν οι ιδιωτικές τράπεζες αίματος.

Το 1988 ψηφίζεται ομόφωνα νέος νόμος περί αιμοδοσίας
(Ν.1820) και το 2005 με το Νόμο για την Αναδιοργάνωση των
Υπηρεσιών Αιμοδοσίας 3402/2005 - ΦΕΚ Α'/258/17.10.2005,
δημιουργείται το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.), ως Νο-
μικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, με έδρα την Αθήνα και υπό
την εποπτεία του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης.

Πώς, πότε, πού και από ποιούς γίνεται;
Η οργάνωση της αιμοδοσίας στην Ελλάδα βασίζεται στο

θεσμό της εθελοντικής, μη αμειβόμενης προσφοράς αίματος.
Το προσφερόμενο αίμα διατίθεται δωρεάν και κάθε συναλ-
λαγή, με οικονομικό όφελος, που αφορά το αίμα, απαγορεύε-
ται. Η εθελοντική αιμοδοσία είναι μια ασφαλής και απλή
διαδικασία που περιλαμβάνει έναν δότη που δίνει ένα από τα
ακόλουθα προϊόντα αίματος: ολικό αίμα, ερυθρά αιμοσφαί-
ρια, πλάσμα ή αιμοπετάλια. Διαρκεί μίση ώρα συνολικά, είναι
εντελώς ανώδυνη και χωρίζεται σε τρία βήματα : i. συμπλή-
ρωση φόρμας ιστορικού και έλεγχος αρτηριακής πίεσης, ii.
προσφορά αίματος, iii. ανάρρωση.

Η αιμοδοσία μπορεί να πραγματοποιείται κάθε τρεις μήνες
για άντρες και έξι μήνες για γυναίκες, ενώ η προσφορά αιμο-
πεταλίων μπορεί να γίνεται συχνότερα.

Αίμα μπορούμε να προσφέρουμε σε οποιοδήποτε Νοσο-
κομείο του Ε.Σ.Υ, αρκεί να διαθέτει τμήμα αιμοδοσίας. Υπάρ-
χουν επίσης και κινητά συνεργεία που διοργανώνουν
αιμοληψίες σε χώρους εργασίας αλλά και αλλού.

Αιμοδότες μπορούν να είναι όλοι οι υγιείς άνθρωποι μεταξύ
18-65 ετών, άνω των 50κιλών. ΔΕΝ μπορούν να δώσουν αίμα
οι εγκυμονούσες, άτομα που ακολουθούν φαρμακευτική
αγωγή με αντιβιοτικά και άτομα τα οποία έχουν κάποιες ασθέ-
νειες, όπως HIV ή αναιμία. 

Στην περίπτωση της αναιμίας, το άτομο μπορεί να δώσει
μόνο αιμοπετάλια, αλλά όχι ολικό αίμα.

Η αιμοδοσία πραγματοποιείται σε άτομα που έχουν φάει
προηγουμένως λόγω της αρκετής ποσότητας που λαμβάνεται
(περίπου 450 ml) και συνιστάται η λήψη πολλών υγρών πριν
και μετά την αιμοληψία.

Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη
Η 14η Ιουνίου έχει οριστεί ως Παγκόσμια Ημέρα του Εθε-

λοντή Αιμοδότη για να τιμηθεί ο ανώνυμος εθελοντής αιμο-
δότης και ο αλτρουισμός που επιδεικνύει προς τον πάσχοντα
συνάνθρωπό του, προσφέροντας δύο πολύτιμα αγαθά του
χωρίς ανταμοιβή: 10 λεπτά χρόνο από τη ζωή του και 450 κυ-
βικά εκατοστά αίμα από τα 6 λίτρα που διαθέτει.

Το μήνυμα του εορτασμού της Ημέρας του Εθελοντή Αιμο-
δότη δεν είναι μόνο να εξαλείψει την προκατάληψη, το φόβο
και την άγνοια γύρω από την αιμοδοσία, αλλά κυρίως να προ-
σελκύσει νέους εθελοντές αιμοδότες και να ενθαρρύνει όσο
το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους να γίνουν συστηματι-
κοί αιμοδότες.

• Αγγελόπουλος Ευθύμιος του Δημητρίου (1890),
• Γεωργίου  Χρήστος του Βασιλείου (1895),
• Ζημιανίτης Βασίλειος του Ευαγγέλου (1886), 
• Ζημιανίτης Δημήτριος του Λεωνίδα (1901), 
• Ζημιανίτης Χρήστος του Kων/νου (1885), 
• Καλότυχος Σεραφείμ του Φωτίου (1892),
• Καλότυχος Γεώργιος του Δημητρίου (1887), 
• Καραΐσκος Γεώργιος του Παναγιώτου (1889),
• Καρφής Ιωάννης του Λεωνίδα (1900), 
• Καρφής Λάμπρος του Κων/νου (1897), 
• Κούκιος Ματθαίος του Γεωργίου (1874),  
• Λάμπος Κων/νος του Νικολάου (1892),  
• Παπαδημητρίου Ηρακλής του Γρηγορίου (1899), 
• Παπασταύρου Δημήτριος του  Σταύρου (1885),  
• Πιλάλης Γεώργιος του Νικολάου (1901).     

Οι ήρωες της Μικρασιατικής
εκστρατείας (1919-1922),

από το Δίκαστρο

100  ΧΡΟΝΙΑ  ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ  ΜΝΗΜΗΣ

του Λεωνίδα Ιωάννου Καρφή, Αντιστραγήγου ε. α.



Διονύσιος ο εκ Φουρνάς
Αγιογράφος, Υμνογράφος, Ιερομόναχος  

Ο Διονύσιος γεννήθηκε γύρω στο 1670 στη Φουρνά και το
όνομα του ιερέα πατέρα του ήταν Παναγιώτης Χαλκιάς. Μένει

ορφανός και από τους δύο γονείς του σε μικρή ηλικία  και αναγκάζε-
ται να μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη, στην οποία υπήρχε  ισχυρή
«παροικία Ευρυτάνων».  

Το 1711 μεταβαίνει  στο Άγιο Όρος, όπου ως Ιερομόναχος  ανα-
στηλώνει το κελί του Προδρόμου, εξάρτημα της Μονής Κουτλουμου-
σίου  και  το 1727 επιστρέφει στη Φουρνά,  μαζί με τον μαθητή του
Ιερομόναχο Κύριλλο Φωτεινό και  τοιχογραφεί τον Ιερό Ναό της Με-
ταμορφώσεως Σωτήρος. 

Το 1728, στο Άγιο Όρος, με την
συνδρομή του μαθητή  του Κύριλλο,
συνέγραψε  την «Ερμηνεία της ζω-
γραφικής τέχνης»  και το   1738
ίδρυσε  στη Φουρνά την Μονή της
Ζωοδόχου Πηγής (σήμερα Ναός
Ζωοδόχου Πηγής),  η  οποία με  Πα-
τριαρχικό  Σιγίλιο χαρακτηρίστηκε
Σταυροπηγιακή. 

Ο Διονύσιος επέδειξε  ιδιαίτερο
ενδιαφέρον  για την  Αγιογραφία  και
«για να πολλαπλασιάσει», όπως ανα-
φέρει η παράδοση, «το μικρόν τάλαν-
τόν του,  με όλην την όρεξιν»,

εμιμήθη,  «κατά το δυνατόν,   τον εκ Θεσσαλονίκης,  δίκην σελήνης,
λάμψαντα  κυρ Μανουήλ τον Πανσέληνον* και τας εικονισθείσας
παρ΄ αυτού Εικόνας» και ίδρυσε, «μετά μεγάλου κόπου»,  στη Μονή
Ζωοδόχου Πηγής Φουρνάς «Σχολείον Κοινών Γραμμάτων» και «Ερ-
γαστήριον  Αγιογραφικής τέχνης».

Μεταξύ των σπουδαιότερων μαθητών του ήταν, ο Σέργιος Μα-
κραίος, ο Ιωάννης Δημητριάδης,  ο Κύριλλος  Κοζάνης, ο Ιωσήφ  Αγίας
Τριάδας, ο Ιωσήφ Χίου,  ο Ιώσηπος, της Σχολής Βουκουρεστίου, κ.α.. 

Με τον θάνατό του το 1746 το «Εργαστήριο Αγιογραφικής»   της
Μονής  Ζωοδόχου Πηγής  έπαψε να λειτουργεί. 

Ο Διονύσιος ο εκ Φουρνάς, υπήρξε μεγάλη προσωπικότητα της Αγιο-
γραφικής τέχνης, καθώς ακολούθησε
τον Μεγάλο Ζωγράφο, Αγιογράφο της
Παλαιολόγειας Αναγέννησης, Μανουήλ
Πανσέληνο  «εγχαράττοντας  άπαντα τα
μέρη αυτού, σαρκώματα, χρώματα, φώς,
με πάσαν ακρίβειαν» και καθιέρωσε στην
Αγιογραφία την  «Τεχνοτροπία Διονυσίου
του εκ Φουρνάς).  Ο  Aναστάσιος  Γόρ-
διος αποκαλεί  τον Διονύσιο εκ Φουρνάς
ως  «τον εν ιερομονάχοις Όσιον και ζω-
γραφοδιδασκάλοις  άριστον» και η Εκ-
κλησιαστική Ιστορία  τον καταγράφει  ως
«Αγιογράφο,  Διδάσκαλο Αγιογραφίας,
Υμνογράφο,  Καθηγητή Ψυχών,  κτήτορα
Μονών, Ιερομόναχο».

Με  την  συγγραφή του Βιβλίου  του
«Ερμηνεία  της Ζωγραφικής τέχνης», ο
Διονύσιος εκ Φουρνάς ανεδείχθη ως ο
κύριος εκπρόσωπος «σε επίπεδο τεχνι-
κής και τεχνοτροπίας και συνάμα θεωρητικός» της  Παλαιολόγειας ανα-
γέννησης,  για την  επιστροφή  της Αγιογραφικής τέχνης  των Εικόνων
στα πρότυπα της Ορθόδοξης  βυζαντινής παράδοσης, η οποία αναβίωσε
στις αρχές του 18ου αιώνα.  

Εικόνες Tέμπλων και Τοιχογραφίες, τεχνοτροπίας  Διονυσίου του εκ
Φουρνάς,  υπάρχουν σήμερα σε πολλούς Ναούς και Εξωκλήσια της πε-
ριοχής Ευρυτανίας και Τυμφρηστού.  Στο Δίκαστρο, Εικόνες της τεχνο-
τροπίας (χρώμα, φως) Διονυσίου του εκ Φουρνάς υπάρχουν  στους Ναούς
της Παναγίας και των Αγίων Σεραφείμ, στα Εξωκλήσια Αγίας Παρασκευής
και Προφήτη Ηλία και στο Μουσείο Δικάστρου.  

του Λεωνίδα Ιωάννου Καρφή, Αντιστραγήγου ε. α.

Διονύσιος ο εκ Φουρνάς

Ο Ιησούς Αναπεσών, 
Eικόνα  Διονυσίου  του εκ

Φουρνάς, 
Τεχνοτροπία (χρώμα, φώς)
Διονυσίου του εκ Φουρνάς

Εικόνα  Ναού Ζωοδόχου
Πηγής Φουρνάς

Η κόσμον ευλογούσα, τα σύμπαντα
αγιάζουσα, τοις κάμνουσιν άνεσις, τοις

πενθούσι παράκλησις, τοις νοσούσιν
ίασις, τοις χειμαζομένοις λιμήν, τοις

αμαρτάνουσιν άφεσις, τοις λυπουμέ-
νοις ευμενές παραμύθιον, πάσι τοις

αιτούσι ετοίμη βοήθεια.

H Εικόνα  στο  Τέμπλο του Εξωκλη-
σιού Προφήτη Ηλία  Δικάστρου, 
Η Παναγία η  Βρεφοκρατούσα,
εορτάζει στις 23 Αυγούστου.

Πρεσβεύει  τω ελεήμονι Θεώ,
ίνα πταισμάτων  άφεσιν παράσχη ταις

ψυχαίς ημών.

Η Εικόνα στο Τέμπλο του  Ναού
Αγίων Σεραφείμ Δικάστρου  

Ο  Άγιος  Παντελεήμων 
Μεγαλομάρτυς  και  Ιαματικός,

εορτάζει στις 27  Ιουλίου.

Άγιε  ένδοξε,
Χριστόν τον Θεόν ικέτευε,

δωρήσασθαι  ημίν το μέγα έλεος. 

Η Εικόνα  στο Τέμπλο  του Ναού
Αγίων Σεραφείμ Δικάστρου, 

Άγιος Μάμμας 
προστάτης των ποιμένων και των
ζώων εορτάζει στις 2 Σεπτεμβρίου

Η γέννησίς Σου Χριστέ ο Θεός ημών,
ανέτειλε τω κόσμω το φως

το της γνώσεως… Σε προσκυνείν
τον Ήλιον της δικαιοσύνης.

Η Εικόνα 
στο Ιστορικό Μουσείο  Δικάστρου, 

Ο  Ιησούς Χριστός 

Eικόνες Ναών και Εξωκλησιών  του Δικάστρου Τεχνοτροπίας 
(χρώμα, φώς) του Αγιογράφου Διονυσίου του εκ Φουρνάς 
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ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ ΠΑΡΙΓΕΛΑΣΜΑΤΑ 
του αείμνηστου Νίκου Σωτηρόπουλου

ΜΑΘΑΙΝΩ ΜΙΑ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΑΠΟΚΤΩ ΜΙΑ ΝΕΑ ΖΩΗ 

Σε έναν κόσμο πολύ-
γλωσσο όπου οι
συνδέσεις είναι

πλέον πιο σημαντικές από
ποτέ, έναν κόσμο που παγκο-
σμιοποιείται ολοένα και πε-
ρισσότερο και με τη δύναμη
της τεχνολογίας εξαλείφει σύ-
νορα και αποστάσεις, εμείς
δεν μπορούμε να παραμέ-
νουμε μονόγλωσσοι. 

Σήμερα, λοιπόν, περισσότερο από ποτέ, η
εκμάθηση ξένων γλωσσών αποτελεί ανα-
γκαίο εφόδιο το οποίο μπορεί να βοηθήσει
σημαντικά στις προκλήσεις του σύγχρονου
κόσμου. 

Σε μια περίοδο που ένα μεγάλο ποσοστό
των νέων ανθρώπων πασχίζει για μια θέση
εργασίας, η γνώση ξένων γλωσσών μπορεί
να προσφέρει ένα σημαντικό πλεονέκτημα.
Καθώς οι περισσότερες εταιρείες διατηρούν
σχέσεις συνεργασίας με άλλες χώρες, οι ερ-

γαζόμενοι καλούνται συχνά να
ταξιδέψουν, να ενισχύσουν τις
σχέσεις αυτές ή να μετεγκατα-
σταθούν στο εξωτερικό. Σε
επαγγελματικό επίπεδο, επομέ-
νως, η γλωσσομάθεια μπορεί
να αλλάξει δραστικά την κα-
ριέρα ενός ατόμου και να απο-
τελέσει διαβατήριο για μια
θέση στην αγορά εργασίας. Πα-
ρατηρείται καθημερινά ότι η

επαρκής ή και άριστη γνώση ξένων γλωσσών
αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι κάθε αγγε-
λίας εργασίας. Η γνώση της αγγλικής γλώσ-
σας, διεθνώς αναγνωρισμένης και κυρίαρχης
γλώσσας, θεωρείται δεδομένο προσόν κάθε
ατόμου και η απορρόφησή του στην αγορά
εργασίας απαιτεί γνώση τουλάχιστον δυο ή
και τριών ξένων γλωσσών. 

Πέρα από τα πολλαπλά επαγγελματικά
οφέλη, η γλωσσομάθεια μπορεί να συντελέ-
σει στην προσωπική ανάπτυξη και ολοκλή-
ρωση του ατόμου καθώς και ολόκληρης της
κοινωνίας. 

Το γλωσσικό εμπόδιο παύει να αποτελεί
πρόβλημα και λόγος απομόνωσης καθώς
μπορούμε πλέον να ταξιδεύουμε στον
κόσμο και να εξερευνούμε τρόπους ζωής και
κουλτούρες διαφορετικών λαών. Ενισχύεται
με τον τρόπο αυτό ο αμοιβαίος σεβασμός

και η αλληλοεκτίμηση, προωθείται η ειρήνη
και ο διάλογος και οικοδομούνται σχέσεις
και ισχυροί δεσμοί φιλίας. 

Επιπρόσθετα, η εκμάθηση μιας νέας
γλώσσας διευρύνει τους ορίζοντές μας, οξύ-
νει την κριτική μας ικανότητα, βελτιώνει τη
μνήμη και τις λειτουργίες του εγκεφάλου μας
και μας βοηθά να γνωρίσουμε βαθύτερα και
να κατανοήσουμε τις γλώσσες που ήδη μι-
λάμε. Αποτελεί ένα «παράθυρο» στον κόσμο,
μια νέα «ζωή», έναν πολιτισμικό «καθρέφτη»
μέσα στον οποίο είναι δυνατόν να δούμε πιο
καθαρά εμάς και την κοινωνία μας. 

Γίνεται εύκολα αντιληπτό, επομένως, ότι
η γλωσσομάθεια μπορεί να βελτιώσει ποικί-
λες πτυχές της ζωής μας. 

Αποκτώντας νέες δεξιότητες και γνώσεις,
αυξάνουμε τις ευκαιρίες επαγγελματικής
σταδιοδρομίας, μαθαίνουμε περισσότερα
για τον κόσμο γύρω μας και γινόμαστε καλύ-
τεροι άνθρωποι. Ας μάθουμε, λοιπόν, μια
ξένη γλώσσα, ας αποκτήσουμε μια νέα ζωή.

Βασιλική Αχλαδιώτη
Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας,

Ιδιοκτήτρια Κέντρου Ξένων Γλωσσών,
Αριστούχος πτυχιούχος Αγγλικής

Γλώσσας και Φιλολογίας
(Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης)

Ο Δω πιό πέρα σε μια ράχη χορεύαν πέντέξι βλάχοι
και τολέγαν το τραγούδι του παπά μας το γαϊδούρι
δεν μπορεί για να βαδίσει κι έπεσε για να ψοφήσει.
Κάθεται ο παπάς και ψέλνει και η παπαδιά του λέει:
Σώπασε ωρέ παπούλη κι αν ψωφήσει το γαϊδούρι
διάφορο δικό μας θάναι: Τα μαλλιά του θα τα κάνω γούνα
το τομάρι του συγγούνα.
Το κεφάλι του τσουκάλα για να πίνον τα σκυλιά μας γάλα.

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

* * *

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

* * *
Λύσε δέσε το παιδί πέρα δώθε στην αυλή,
τι να κάνω η φτωχή πούμαι η δόλια μοναχή
πούμαι η δόλια μοναξιά και συμπάω τα δαυλιά
κι'έρχεται από κοντά η κακιά η πεθερά...
Έτσι μούρχεται θεέ μου
να της δώσω μια σπρωξιά
βόηθα Χριστέ και Παναγιά.

* * *
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TΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΑΣ

• Σας ενημερώνουμε ότι οι εργασίες αναμόρφωσης
του Μουσείου έχουν διακοπεί εδώ και καιρό εξαιτίας της
αδυναμίας του χρηματοδοτικού φορέα να εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του άμεσα και αποτελεσματικά προς τον δι-
καιούχο του έργου, κατά συνέπεια και προς τον εργολή-
πτη. Μετά από πάρα πολύ κόπο, απεριόριστο διαθέσιμο
χρόνο, απίστευτη ταλαιπωρία, συνεχείς επαφές με όλους
τους εμπλεκόμενους (φορείς και πρόσωπα) καταφέραμε
να υπερβούμε πάρα πολλά εμπόδια και γραφειοκρατικά
«τερτίπια» τα οποία πολλές φορές άγγιζαν τα όρια του πα-
ραλογισμού. Συγκεντρώσαμε και καταθέσαμε στις 29

Μαρτίου, σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή, όλο το
απαιτούμενο υλικό για την εκταμίευση της πρώτης
δόσης ώστε να πληρωθούν οι μέχρι τώρα εκτελεσθείσες
εργασίες (υλικά, εργατικά, φόροι, ένσημα...).

Η μέχρι τώρα μη καταβολή των χρημάτων δεν έχει
να κάνει σε κάμια περίπτωση με ενέργειες ή παραλείψεις
δικές μας, αλλά με έναν δύσκαμπτο, πολυπρόσωπο και
πολυεπίπεδο οργανισμό που αντί να επιλύει προβλή-
ματα, δημιουργεί και προσθέτει περισσότερα!

Η τελευταία ενημέρωση που έχουμε, είναι πως το
οικονομικό ζήτημα θα λυθεί μέσα στο πρώτο δεκαήμερο

του Ιουλίου ώστε να αρθεί η εκκρεμότητα και να μπορέσει
ο εργολάβος να συνεχίσει τις εργασίες.

Ελπίζουμε αυτή τη φορά η πληροφόρηση να είναι
ακριβής και έγκυρη.

Ως Δ.Σ. ζητάμε συγνώμη για την καθυστέρηση υλο-
ποίησης και αποπεράτωσης του έργου, κάτι που δυστυχώς
κρατά κλειστό το μουσείο.

Ευχόμαστε στη συνέχεια όλα να εξελιχθούν ομαλά,
χωρίς άλλα εμπόδια και να βρεθούμε όλοι στην ευχάριστη
θέση να χαρούμε το μουσείο μας στη νέα σύγχρονη, ανα-
νεωμένη και οργανωμένη μορφή του!

Πορεία αναμόρφωσης μουσείου

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με
την ομόφωνη απόφαση που λή-

φθηκε κατά τη Γενική Συνέλευση των
μελών μας, που έλαβε χώρα στις 13 Αυγού-
στου του 2021 στην πλατεία του χωριού
μας, προχωρήσαμε, με την έγκρισή σας,
στις απαραίτητες ενέργειες για την τροπο-
ποίηση των εδαφίων 1 και 2 του άρθρου 11
του καταστατικού μας.

Έτσι σύμφωνα με απόφαση του Ειρηνο-
δικείου Λαμίας και αφού λήφθηκαν υπόψιν
όλα τα σχετικά έγγραφα καθώς και η αιτιο-
λόγηση του αιτήματός μας για την ανα-
γκαιότητα τροποποίησης των εδαφίων,
αυτά τροποποιούνται ως εξής:

•  Το εδάφιο 1 όριζε χρόνο θητείας του
Δ.Σ. τα πέντε (5) έτη. Χρόνος που αποδεί-
χτηκε στην πράξη ότι επιφέρει κόπωση και
λειτουργεί αποτρεπτικά στο να εκδηλώσει
κάποιος ενδιαφέρον να θέσει υποψηφιό-
τητα για μέλος του Δ.Σ.

Σύμφωνα με την τροποποίηση ο χρόνος
κατέρχεται πλέον στα τρια (3) έτη, κάτι που

αμβλύνει ως ένα βαθμό τις παραπάνω αρ-
νητικές παραμέτρους.

• Το εδάφιο 2 όριζε ότι δικαίωμα υποβο-
λής υποψηφιοτήτων για μέλη του Δ.Σ.
έχουν μόνο τελειόφοιτοι Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. Στη
δεδομένη χρονική στιγμή που ορίστηκε η
διάταξη αυτή το σκεπτικό ήταν ίσως σωστό
λόγω της ιδιαίτερης φύσης, του αντικειμέ-
νου, του πολιτιστικού και του μορφωτικού
ρόλου που καλούνται να επιτελέσουν όσοι
ενεργοποιούνται και συμμετέχουν στο Δ.Σ.
Περιοριζόταν όμως έτσι το δημοκρατικό δι-
καίωμα υποβολής υποψηφιότηας κάθε εν-
διαφερόμενου που ήθελε να προσφέρει,
αλλά αποκλειόταν. Επίσης είναι πολύ δύ-
σκολο σε ένα ορεινό μέρος που φθίνει πλη-
θυσμιακά, ένα εννιαμελές συμβούλιο (επτά
τακτικά μέλη συν δύο αναπληρωματικά) να
στελεχωθεί από άτομα που εμπίπτουν στην
κατηγορία αυτή.

Σύμφωνα με την τροποποίηση δι-
καίωμα υποψηφιότητας για μέλος του Δ.Σ.
θα έχει κάθε ενδιαφερόμενος με την επισή-

μανση ότι προτεραιότητα κάλυψης των βα-
σικών θέσεων κατά τη συγκρότηση του
Δ.Σ., σε αναλογία 2/3 θα έχουν τελειόφοιτοι
Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. αρκεί βέβαια να υποβληθούν
τέτοιες υποψηφιότητες και φυσικά να εκλε-
γούν. Με την ευκαιρία, επειδή το υπάρχον
Δ.Σ. λειτουργεί με παράταση θητείας ενός
(1) έτους, η οποία λήγει στις 19 Αυγούστου
του 2022, πρέπει να υπάρξουν υποψηφιό-
τητες με ειλικρινή διάθεση προσφοράς,
ώστε το νέο Δ.Σ. που θα προκύψει από την
εκλογική διαδικασία να ανταποκριθεί στις
αυξημένες  ανάγκες και απαιτήσεις ενός
σύγχρονου και τεχνολογικά εξοπλισμένου
μουσείου. Γνωρίζετε επίσης ότι για να μετέ-
χει κάποιος στην εκλογική διαδικασία θα
πρέπει να είναι ταμειακώς εντάξει. 

Καλούμε όσα μέλη μας δεν έχουν εκ-
πληρώσει αυτή την υποχρέωση, να τακτο-
ποιήσουν την εκκρεμότητα, ώστε να έχουν
δικαίωμα ψήφου.

Για το Δ.Σ. του Μουσείου
ο πρόεδρος Χρήστος Ε. Γκιόλας
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