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Κάθε χρόνο το καλοκαίρι στο Δίκαστρο, οι εκδηλώ-
σεις και οι δραστηριότητες δίνουν ζωντάνια και
άλλο χρώμα στο χωριό. 

• Στις 20 Ιουλίου, πλήθος κόσμου ανέβηκε στο ξωκλήσι
του Αι Λιά , όπου ξαναζωντάνεψαν μνήμες από τα παλιά.
• Την Κυριακή 11 Αυγούστου, η παρέα του Καραγκιόζη ,
διασκέδασε μικρούς και μεγάλους .
• Την Δευτέρα 12 Αυγούστου, πραγματοποιήθηκε η Τα-
κτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου. Αφού έγινε ενη-
μέρωση των μελών για τα πεπραγμένα, ακούστηκαν
απόψεις , γνώμες και ιδέες από τους παρευρισκόμενους
, οι οποίες ελήφθησαν  σοβαρά υπόψη από το Δ.Σ. 
• Την  Τρίτη 13 Αυγούστου, η νεολαία μας ξεφάντωσε,
όπως αυτή ξέρει να κάνει, στο πάρτυ Νεολαίας στην πλα-
τεία του χωριού . 
• Την Πέμπτη 15 Αυγούστου, όλοι οι κάτοικοι παρακολού-
θησαν  με ευλάβεια την θεία λειτουργία και την αρτο-
κλασία που έγινε στην Παναγία, στον Μαχαλά .
• Την Παρασκευή 16 Αυγούστου, έγινε το αντάμωμα των
γυναικών ( αλλά και με την συμμετοχή των ανδρών) στον
ανακαινισμένο νερόμυλο του χωριού .
• Το Σάββατο 17 Αυγούστου, το αποκορύφωμα των εκ-
δηλώσεων, η μουσικοχορευτική βραδιά με παραδοσιακή
μουσική, τραγούδια και χορούς από τα Δικαστριωτό-
πουλα, κράτησαν το γλέντι μέχρι το χάραμα .  
Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους συμμετείχαν στις εκ-
δηλώσεις του Συλλόγου μας, τους συγχωριανούς, τους
φίλους και τους χορηγούς μας, ευχόμενοι  του χρόνου
ακόμη καλύτερα .

Το  Δ.Σ. του Συλλόγου
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Τo Δίκαστρο
Tριμηνιαία ενημερωτική έκδοση του

Συλλόγου
του απανταχού Δικαστριωτών

ΚΩΔΙΚΟΣ: 6558

Εκδότης:
Σύλλογος Απανταχού

Δικαστριωτών
ΔΙΚΑΣΤΡΟ ΦΘ/ΔΑΣ - Τ.Κ. 35017

Yπεύθυνος Έκδοσης:
Γεώργιος Θ. Γιαννακόπουλος

Πρόεδρος Συλλόγου
Απανταχού Δικαστριωτών

Τηλ.: 210-6854253 • Kιν.: 6972239109

Συντακτική Επιτροπή:
Λάμπρος Κ. Γράββαλος 22310 50226

Γεώργιος Ηλ. Ζημιανίτης
Λεωνίδας Ι. Καρφής 210 9343162

Κων. Γ. Καρφής 22310 62033 - 6974038172

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

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

ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ο.Ε.
YΨΗΛΑΝΤΟΥ 55 ΛΑΜΙΑ

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

κοινωνικα ENIΣΧΥΣΑΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ,  ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 

& TO ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΣ στους τραπεζικούς 
Λογαριασμούς του Συλλόγου Απαν-

ταχού Δικαστριωτών

Αγροτικής Τράπεζας:
292 01 010874 69

Εθνικής Τράπεζας: 
067/559811-79

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο:
60056758-3

Άρθρα - Κείμενα
Αγγελίες-Ανακοινώσεις

στο μέλος της Συντακτικής Επιτροπής:

Κων/νο Γ. Καρφή
Σιδ. Σταθμό Λιανοκλαδίου

Τ.Κ. 35100 ΛΑΜΙΑ

Συνδρομές - 
Προσφορές

Για συνδρομές – 
οικονομική ενίσχυση

για το μουσείο 
Εθνική τράπεζα 
Αρ. Λογαριαμού:

825/747841-02

Baπτίσεις
Ο Ποντίκας Στάθης και η σύζυγός του
Άννα βάπτισαν την κόρη τους στην
Ι.Μ. Αγάθωνα στις 22/6/13
και το όνομα αυτής Εφήλια.

Να τους ζήσει!
Θάνατοι
• Ο Ιωάννης Καραίσκος του Κωνσταντί-
νου και της Θεοδώρας απεβίωσε στο
Ίλιον Αττικής στις 10/7/2013 σε ηλικία
76 χρονών.

• Ο Ηρακλής Γιαννακόπουλος απε-
βίωσε στις 31/8/2013 εψάλη και ετάφη
στην Αθήνα.

• Ο Θωμάς Κατσαρής επεβίωσε στις
16/8/2013 εψάλη και ετάφη στο περι-
βόλι Δομοκού ετών 83

Θερμά συλλυπητήρια 
στους οικείου τους!

Αμαλία  Κατσαρή.................................................20€
Γεωρνάρας  Γιώργος ..........................................20€
Αργυρίου  Κυριάκος ...........................................20€
Λαΐτσας  Κώστας ...................................................5€
Αγγελόπουλος  Δημήτρης .................................30€
Λογοθέτη Αθανασία του Ιάσωνα .......................10€
Λαΐτσας   Παναγιώτης του Κων/νου..................20€
Καρφής  Ηλίας.....................................................20€
Κόρδας  Σπύρος ..................................................30€
Γιαννακάκης  Γρηγόρης.......................................5€
Κόρδας  Σεραφείμ του Πέτρου ........................10€
Ρήγα  Ειρήνη ........................................................5€
Γράββαλος  Γιάννης ...........................................20€
Γιαννακόπουλος  Σεραφείμ ...............................20€
Αγγελόπουλος  Κώστας .....................................20€
Καλογιάννη  Σταυρούλα.................................... 50€   
(για την εφημερίδα)
Καρακώστα  Βασιλική ........................................ 20€    
(για τον σύλλογο και την εφημ/δα)
Ρήγα  Γιαννούλα ...................................................5€
Γκιόλας  Χρήστος ...............................................20€
Αρμακά  Ελευθερία ............................................10€
Γεδεών  Ειρήνη.................................................. 20€
Παπασταύρου  Παναγιώτης ...............................20€
Αντωνή  Σταυρούλα............................................20€
Κατσαρή  Αντωνία...............................................10€
Πιλάλης  Θανάσης ..............................................20€
Οικ. Σεραφείμ Κόρδα του Ιωάννη .....................50€
Σουλιώτης  Παναγιώτης .....................................20€
Γράββαλος  Αντρέας ..........................................20€
Καρφής  Γιώργος του Ιωάννη............................20€
Κόρδας  Λάμπρος του Ιωάννη ...........................50€
Οικ. Αικατερίνης  Κόρδα ....................................20€
Καρφής  Κων/νος του Βασίλη .......................... 10€
Αγγελόπουλος  Ηλίας ........................................20€
Χριστόπουλος  Γιάννης του Κώστα ..................20€
Τσιμπάνος  Δημήτρης........................................ 20€
Βαγιάκος  Γιώργος .............................................50€
Καρακώστας  Μάριος .........................................20€
Πιλάλης  Γιάννης του Αθανασίου......................20€
Σαραντόπουλος  Πραξιτέλης ............................10€
Χριστόπουλος Κώστας-Πιλάλη Όλγα ...............20€
Καρράς  Δημήτριος ...........................................20€
Αλεξόπουλος  Ιωάννης ......................................20€
Αλεξοπούλου  Γεωργία ......................................20€
Τσώνος  Γιώργος ................................................27€
Κακογιώργος  Δημήτρης.................................17,5€
Ρήγας  Σπύρος ....................................................20€
Παπακώστα  Ελένη ........................................... 20€
Λάμπος Δημήτρης-Πότσικα Αγγελική...............30€
Κορδολέμης Δημήτριος (εφημερίδα) ..............20€
Ζημιανίτης Κων/νος Δημητρίου (εφημερίδα) ..50€
Ζημιανίτης Νικόλαος Δημητρίου(εφ.) ..............50€
Χρήστος και Αντωνία Κατσαρή ........................10€
Λαϊτσας Χρήστος ...............................................50€
Κόρδα Ευανθία......................................................5€
Κόρδα Κατερίνα ....................................................5€
Κόρδας Σεραφείμ του Κων/νου...........................3€
Κόκκαλη Ουρανία .................................................3€
Μαργαρίτη Ευτυχία ............................................10€
Αντώνης Αθανάσιος ...........................................10€
Γιαννακόπουλος Αναστάσιος ............................20€
Γιαννακάκης Ηλίας ...............................................5€
Μαθιού Παναγιώτα - Χρύσα .................................5€

Αφιέρωμα μνήμην

Στο γιατρό και συγγραφέα 
ΗΡΑΚΛΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ.

Στις 28 Αυγούστου 2013 κοιμήθηκε
«εν ειρήνη» ο ευπατρίδης και θαλε-
ρόν βλάστημα του Δικάστρου ΗΡΑ-
ΚΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ. 
Ο μακαριστός Ηρακλής παιδίατρος
κατά το επάγγελμα διακόνισε την Ια-
τρικήν Επιστήμην σύμφωνα με τον
όρκο του Ιπποκράτη λίαν επιτυχώς.
Αξιώθηκε να δημιουργήσει πρότυπον
οικογενείας μετά της συζύγου  του
και ν ʻ αφήσει μνήμη αγαθή σ ʻ όλους
μας.
Προσευχόμεθα όπως ο κύριος τάξει
την ψυχήν Του στο χώρο των Αγίων
«ενθα ουκ έστι πόνος, λύπη και στε-
ναγμός αλλά ζωή ατελεύτητο»

Αιωνία του η μνήμη 
Ν. Σωτηρόπουλος

• Η Γιαννακοπούλου Παπαδογίαννη Γεωργία εις
μνήμη της αδερφής της ΣταυρούλαςΓιαννακο-
πούλου προσέφερε 20€.

• Η Γιαννακοπούλου Μαρία Ιωάννου και η οικο-
γένεια Παναγιώτης Ι. Γιαννακοπούλου  προσφέ-
ρουν 50 € στο μουσέιο εις μνήμη Ηρακλή
Γιαννακόπουλου.

• Τα παιδιά του Καραίσκου Ιωάννη Κων/νος, Ευ-
δοκία, Θεόδωρος, Παρασκευή στη μνήμη του
Πατέρα τους πρόσφεραν 50 € για το μουσείο του
χωριού μας.

• O Γάκης Κων/νος και η Καρφή Λουΐζα προσέ-
φεραν 50€   εις μνήμην τουΣεραφείμ Ι. Καρφή

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
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Μια κρητική μαντινάδα λέει :

«Ο τράγος κάνει τη γενιά
κι όχι η γενιά τον τράγο». 

Στη φωτογραφία του έτους 1966
ο Δικαστριώτης ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΛΑ-
ΛΗΣ του Παναγιώτη ανέθρεψε
έναν απ ʻ τους μεγαλύτερους και
σοϊλιδες τράγους της εποχής του
ο οποίος ζύγιζε 73 οκάδες.
Εδώ στο χέρι του χασάπη Βαγ-
γέλη Νιώρα οδεύει προς το σφα-
γείο.

1) Η Παπαχρήστου Μαρία του
Κων/νου και της Δήμητρας εγγονή
της Μαρίας Καρφή επέτυχε στο Πα-
νεπιστήμιο Ιωαννίνων τμήμα Χη-
μικό.

2) Η Μαγγίπα Αθηνά του Δημητρίου
εγγονή του Ευαγγέλου Καλότυχου
επέτυχε Κοινωνιολογία Παντείου
Αθηνών.

3) Η Σωτηροπούλου Σταυρούλα του

Γεωργίου επέτυχε στο Πανεπιστή-
μιο Αθηνών κλάδο Κλασική Φιλολο-
γία.

4) Ο Καραϊσκος Ιωάννης του
Κων/νου και της Ευδοκίας επέτυχε
στο Πανεπιστήμιο Πατρων τμήμα
Φυσικής.

5) Η Καραϊσκου Αικατερίνη του Δη-
μητρίου περάτωσε την Ιατρική
σχολή Θεσσαλονίκης

Σημαντική προσφορά στην καλή φήμη
του χωριού τους έχουν όλοι οι Δικα-
στριώτες που ζουν τόσο στην Ελ-

λάδα όσο και στο εξωτερικό , γιατί οι
δύσκολες τοπικές συνθήκες τους
ανάγκασαν να ξενιτευθούν σε αναζή-
τηση καλύτερης τύχης. Το Δίκαστρο
αισθάνθηκε πολύ βαθιά τις συνέπειες
« απ ̒  το φευγιό στα ξένα» αγαπημένων
προσώπων. Το δρόμο του ξενιτεμού για
«προκοπή» και «καζάντια» σημάδευε η
πικρή ώρα του αποχωρισμού.
Εκείνες τις στιγμές καθένας έσφιγγε βαθιά μες
στην καρδιά του την ευχή των γονιών του και δεν ξεχνούσε τις γεμάτες
πόνο και αγωνία τελευταίες συμβουλές , όπως «Μη μας ξεχάσεις … Ώρα
σου καλή … Να προσέχεις…». Δύσκολες ώρες που φαρμάκωναν την
ψυχή και τις οποίες απάλυνε μόνο η ανίκητη ελπίδα της επιτυχίας και
του γρήγορου γυρισμού. Θυμόσοφα στο Δίκαστρο λένε : «Τα ξένα παί-
νεψε τα και μην τα γκιζεράς». 
Πολλά από τα ξενιτεμένα παιδιά του Δικάστρου «πρόκοψαν» , απέκτησαν
πλούτη και βοήθησαν με γενναίες προσφορές σε ανεγέρσεις Εκκλησιών
και άλλα έργα αγάπης το χωριό τους.

Υ.Γ Σε όλους τους ξενιτεμένους Δικαστριώτες 
στέλνουμε τις ευχές μας.

Ν. Σωτηρόπουλος

Επιτυχίες στις Πανελλαδικές εξετάσεις του 2012

Ο ΞΕΝΙΤΕΜΟΣ
«Παιδί μου η ξενιτιά σε χαίρεται κι εγώ έχω τον καημό σου». 

Τραγουδάει η Δικαστριώτισσα Μάνα.
Συμεωνίδης Ιωάννης.............................................10
Χριστόπουλος Κων/νος .........................................10
Καλότυχος Θωμάς...................................................3
Γράββαλος Λάμπρος . .............................................4
Καρφής Κών/νος του Γεωργίου ...........................20
Καρφή Δήμητρα.....................................................10
Κόρδας Κώστας Λ..................................................10
Κόρδα Ειρήνη Β. ....................................................10
Λαϊτσας Χρήστος ...................................................20
Μαθιός Δημήτρης .................................................20
Ρήγας Δημήτρης Κ. ...............................................10
Καρκάνη Ελένη .....................................................20
Κυριακάκη Αργυρώ ...............................................20
Τσίτσιος Ιωάννης ...................................................10
Κόρδας Κ. Λάμπρος .................................................4
Πιλάλης Κων/νος Γεωργ. ...................................50€
Πιλάλης Παύλος..................................................20€
Γκιόλας Σταύρος.................................................10€
Γκάνιος Ηλίας......................................................10€
Κόρδας Βασίλειος.................................................5€
Γιαννακάκης Μάνθος .........................................20€
Χριστόπουλος Ιωάννης ......................................10€
Ζημιανίτης Χρήστος .............................................5€
Χριστοδούλου Μαρία ...........................................5€
Αργυρίου Νίκος.....................................................5€
Κόρδας Πέτρος του Κών/νου ............................50€
Καρακώστας Παναγιώτης ..................................10€
Τραγουδάρα Ευαγγελία .......................................5€
Βαγιάκου Δήμητρα .............................................10€
Κόρδα Σταυρούλα...............................................10€
Κόρδας Σεραφείμ Ι. ............................................20€
Πιλάλης Αθανάσιος.............................................10€
Σουλιώτης Παναγιώτης ......................................10€
Πιλάλης Ιωάννης.................................................10€
Χαμπέρη Παναγιώτα ...........................................10€
Χαμπέρη Ελένη ...................................................10€
Ζημιανίτη Ερμιόνη ..............................................20€
Τσίτσιος Ιωάννης ................................................15€
Κατσαρής Σ. Κών/νος .........................................20€
Κούκιος Μάνθος .................................................20€
Τσιφλάκου Ελένη................................................20€
Όστρια Αλεξάνδρα .............................................20€
Παταριά Βασιλική................................................20€
Τελώνη Θεοδώρα ...............................................20€
Ρήγας Κ. Δημήτριος ...........................................10€

ENIΣΧΥΣΑΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ,  ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 

& TO ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΣ
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Νέο Σύνταγμα και  εθνικές  εκλογές
Το 1864 ψηφίστηκε το νέο Σύνταγμα της Ελλάδας, από

την  Εθνοσυνέλευση, που συγκροτήθηκε μετά την έξωση
του βασιλιά Όθωνα.  Το νέο Σύνταγμα όριζε, ότι πολίτευμα
της Ελλάδας ήταν η  Βασιλευόμενη Κοινοβουλευτική Δη-
μοκρατία,   με  Βουλή, που απαρτίζονταν  από 150 βου-
λευτές.  Βασιλιάς έγινε ο Γεώργιος Α΄.  

Οι πρώτες βουλευτικές εκλογές, μετά την ισχύ του νέου
Συντάγματος, διενεργήθηκαν το έτος 1865.  Προκηρύχτη-
καν  για τον μήνα Μάρτιο, αλλά, λόγω παραίτησης του
Πρωθυπουργού Κων/νου Κανάρη, αναβλήθηκαν και προ-
κηρύχθηκαν, εκ νέου, από τον Πρωθυπουργό Αλέξανδρο
Κουμουνδούρο,  για τις 4 Μαΐου 1865. 

Ήταν οι πρώτες δημοκρατικές εκλογές, που προβλέ-
πονταν από  το νέο Σύνταγμα  του 1864 και οι πρώτες κοι-
νοβουλευτικές εκλογές, μετά την περίοδο της
συνταγματικής  μοναρχίας και την έξωση του βασιλιά
Όθωνα, που διεξήχθησαν με άμεση, καθολική και μυστική
ψηφοφορία των ανδρών «καθ΄ άπαν το Κράτος».

Σφαιρίδια, αντί ψηφοδελτίων   
Οι εκλογές διενεργήθηκαν, σύμφωνα με τον  εκλογικό

Νόμο, που είχε  ψηφίσει «Η εν Αθήναις Β΄ Εθνική Συνέ-
λευση», το έτος 1864, και  προέβλεπε την εκλογή ενός
Βουλευτή για κάθε 10.000 κατοίκους και την καθιέρωση
από το 1865, λόγω του μεγάλου αναλφαβητισμού, της ψη-
φοφορίας, με  σφαιρίδια, αντί ψηφοδελτίων και  με κάλ-
πες, που έφεραν τις ενδείξεις, δεξιά  ΝΑΙ ( με άσπρο
χρώμα) και αριστερά  ΟΧΙ (με μαύρο χρώμα).  

Οι κάλπες, σε
κάθε εκλογικό
τμήμα, ήταν
τόσες, όσοι και οι
υποψήφιοι βου-
λευτές. 

Κάθε ψηφο-
φόρος έπαιρνε

τόσα σφαιρίδια, όσοι και οι  υποψήφιοι βουλευτές  και
έριχνε ένα σφαιρίδιο στην κάλπη κάθε  βουλευτή,   στη
θέση  ΝΑΙ  όταν τον ψήφιζε ή στη θέση ΟΧΙ, όταν τον κα-
ταψήφιζε. Βουλευτής εκλέγονταν ο υποψήφιος που ελάμ-
βανε τα περισσότερα σφαιρίδια στη θέση ΝΑΙ της κάλπης
του. Οι  ψηφοφορίες  με σφαιρίδια, που ίσχυσαν μέχρι το
1923, προκάλεσαν πολλά παράδοξα και παράλογα και
συνδέθηκαν  με φόνους, νοθεύσεις, αρπαγές ή αλλαγές
καλπών και  με την έξαρση των παθών  και του  μίσους
μεταξύ συγχωριανών, φίλων και συγγενών (και στη Ζη-
μιανή).

Μερικές συμβολικές φράσεις, από τις εκλογές του
1865, που έμειναν στα πολιτικά χρονικά, ήταν: «τον
έβγαλα ασπροπρόσωπο» τον ψήφισα, έριξα το σφαιρίδιο
στη θέση άσπρο της κάλπης, «τον μαύρισα» τον καταψή-
φισα, έριξα το σφαιρίδιο στη θέση μαύρο της κάλπης, «το
έριξα δαγκωτό», δάγκωσα το σφαιρίδιο και μετά  το έριξα
στην κάλπη για να αποδείξω, ότι πράγματι ψήφισα τον

βουλευτή, «οι κουμπάροι», οι αντιπρόσωποι,  που ήταν
το «αυτί» και το «μάτι»  των βουλευτών  στην ψηφοφορία,
«τον έβγαλαν με κόλπο», όταν ανέτρεπαν την κάλπη ενός
βουλευτή, οπότε ανακατεύονταν τα σφαιρίδια, τα μέτρα-
γαν όλα ως ΝΑΙ και έβγαζαν το βουλευτή πρώτο  παμψη-
φεί …. κ.α.

Εκλογές 1865, εκλογείς, βουλευτές.
Οι  βουλευτικές εκλογές του 1865  διενεργήθηκαν στο

Μαυρίλο, έδρα του Δήμου Τυμφρηστού και βάσει εκλογι-
κών καταλόγων, που συντάχθηκαν το 1865. Οι εκλογείς
από τα χωριά του Δήμου Τυμφρηστού, ηλικίας  άνω  των
21 ετών,  έπρεπε να γραφτούν στους εκλογικούς καταλό-
γους και να πάνε στο Μαυρίλο, για να ψηφίσουν.      

Στον εκλογικό κατάλογο, του 1865, του Δήμου Τυμ-
φρηστού, γράφτηκαν από τη Ζημιανή (Δίκαστρο)  52
εκλογείς, άνδρες, κάτοικοι του χωριού, οι οποίοι  και
πήγαν  στις 4 Μαΐου 1865 στο Μαυρίλο, όπου άσκησαν το
εκλογικό τους δικαίωμα. Οι εκλογείς είχαν ηλικία από 21
μέχρι 70 ετών. 

Οι μικρότεροι, ηλικίας 21 ετών, ήταν ο  Ρήγας Γεώργιος,
o Σουλιώτης Γρηγόριος, o Κούκιος Γεώργιος και o Αγγε-
λόπουλος Κώστας και οι μεγαλύτεροι, ηλικίας άνω των 60
ετών, ήταν ο Γιαννακόπουλος  Δημήτριος, ετών 60, o Χαμ-
πέρης Γεώργιος, ετών 60 και o Καρφής Δημήτριος, ετών
70, που ήταν και ο μόνος εκλογέας  άνω των 60 ετών.      

Κατά τις βουλευτές εκλογές,  στις 4 Μαΐου 1865,  εκλέ-
χτηκαν,  Πρωθυπουργός ο Αλέξανδρος Κουμουνδούρος
από το νομό Μεσσηνίας  και βουλευτές,   από το Νομό
Φθιώτιδας-Φωκίδας: ο Δ. Τσιριμώκος (από το Μαυρίλο),
ο Δ. Χατζίσκος (από την Υπάτη), ο Σ. Πλέσσας (από την
Άμφισσα) και ο  Α. Χατζόπουλος (από τη Λαμία). 

Οι 52 εκλογείς από τη Ζημιανή (Δίκαστρο), που γρά-
φτηκαν, στους εκλογικούς καταλόγους του 1865 του
Δήμου Τυμφρηστού, πήγαν και ψήφισαν στο Μαυρίλο,
ονομαστικά, (όνομα μικρό, επώνυμο, όνoμα πατρός, ηλι-
κία, επάγγελμα), ήταν οι παρακάτω:

Γεωργοί, όλοι οι εκλογείς.
Προεκλογικά, όλα τα κόμματα είχαν εξαγγείλει  την

ολοκλήρωση  της διανομής της εθνικής γης  στους γεωρ-
γούς αγωνιστές, ως ανταμοιβή για τους αγώνες τους κατά
την επανάσταση του 1821. Η διανομή της εθνικής γης
στους αγωνιστές είχε υιοθετηθεί από τις πρώτες επανα-
στατικές συνελεύσεις, αλλά πραγματοποιούνταν με τον
«καιρό». 

Το 1865 ορίστηκε μια Επιτροπή από συμβούλους  του
Συμβουλίου της  Επικρατείας  για να διανείμει τελικά και
οριστικά την εθνική γη. Οι γαίες (χωράφια) από τη δια-
νομή της εθνικής γης παραχωρούνταν  κυρίως στους
αγωνιστές, που ήταν γεωργοί. Έτσι, οι εκλογείς του χω-
ριού (γεωργοί, τεχνίτες, κτηνοτρόφοι)  δήλωσαν, ότι
ήταν  γεωργοί.

(Αναγνωρίστε, από τον εκλογικό κατάλογο, 
τους προγόνους σας, κατοίκους του χωριού το 1865)

Οι  βουλευτικές εκλογές του  έτους 1865 και οι  εκλογείς 
από τη Ζημιανή (Δίκαστρο) του Λεωνίδα Ιωάννου Καρφή 

Αντιστρατήγου ε.α.

α/α   Όνομα          Επώνυμο όνομα πατρός ηλικία    Επάγγελμα
1. Αθανάσιος Καλότυχος Κων/νος, ετών 30   Γεωργός     
2.   Αθανάσιος Καλότυχος Ιωάννης » 45      «
3.   Αναγνώστης Αρμακάς Ζήσης «  28   Χωρ/λαξ
4.   Αναγνώστης Καρφής Νικόλαος «  45  Γεωργός
5. Γούλας Καλότυχος Κων/νος «  35 «
6.   Γούλας Παπασταύρου Παπασταύρος «  45 «
7. Γούλας Αγγελόπουλος Νικόλαος «  50 «
8. Γεώργιος Χαμπέρης           Κων/νος «  60 «
9. Γεώργιος Βλάχος Κων/νος «  50 « 
10. Γεώργιος Κατσαρής           Χρήστος «  45 «
11. Γεώργιος Ρήγας Μήτσος «  21 «
12. Γρηγόριος Σουλιώτης          Γεώργιος «  21 «
13. Γεώργιος Καρφής Νικόλαος «  35 « 
14. Γεώργιος Γιαννακόπουλος Δημήτριος «  30 «
15. Γεώργιος Κούκιος Κων/νος «  21 «
16. Δημήτριος Καρακώστας Κων/νος «  35 «
17. Δημήτριος Ρήγας Χρήστος «  50 «
18. Δημήτριος Λαίτσας Κων/νος «  35 «
19. Δημήτριος Κόρδας Γεώργιος «  26 »
20. Δημήτριος Καρφής Ιωάννης «  70 «
21. Δημήτριος Γιαννακόπουλος Κων/νος «  60 «
22. Ευάγγελος Ζημιανίτης Αναγνώστης »  28 «
23. Ευάγγελος Αρμακάς Ζήσης  « 24 Στρατιώτης
24. Ζήσης Αρμακάς Κων/νος «  55 Γεωργός
25. Θεόδωρος Κόρδας Νικόλαος «  40 «
26. Κων/νος Παπασταύρος Παπασταύρος «  45 «
27. Κων/νος Ζημιανίτης Αναγνώστης «  22 «
28. Κων/νος Γρηγορόπουλος Γρηγόριος «  28 «
29. Ιωάννης Κόρδας Γεώργιος «  30 «
30. Ιωάννης Κόρδας                Κων/νος «  30 «
31. Ιωάννης Τσιλίκας              Δημήτριος «  40 «
32. Ιωάννης Χαμπέρης Γεώργιος «  45 «
33. Ιωάννης Καρακώστας Κων/νος «  27 «
34. Ιωάννης Γρηγορόπουλος Γρηγόριος «  30 » 
35. Κων/νος Μπαρμπαρούσης Αθανάσιος «  40 «
36. Κων/νος Χαμπέρης Γεώργιος «  45 «
37. Κων/νος Γιαννακόπουλος Ιωάννης «  45 «
38. Κώστας Σουλιώτης          Γεώργιος «  35 « 
39. Κώστας Κόρδας Νικόλαος «  25 «
40. Κώστας Καρφής Γεώργιος «   45 «
41. Κώστας Καρφής Δημήτριος «  40 Πάρεδρος
42. Κώστας Γιαννακόπουλος Δημήτριος «  41 Γεωργός
43. Κώστας Αγγελόπουλος Γεώργιος «  21 «
44. Νικόλαος Καρφής Αθανάσιος «  28 «
45. Νικόλαος Καλότυχος Κων/νος «  25 «
46. Νάκος Ποντίκης Δήμος «  45 «
47. Σπυρίδων Δημητρίου         Δημήτριος «  40 «
48. Σπυρίδων Γεωργίου Γεώργιος «  28 «
49. Σπυρίδων Λάμπος Κων/νος «  25 «
5ο. Σπυρίδων     Καρφής              Δημήτριος      «   45      «
51. Χρήστος       Ζημιανίτης          Αναγνώστης  «   45     «
52. Χρήστος       Μανούκας           Ιωάννης        «   30     «    

Κάλπη σφαιριδίων (ΝΑΙ άσπρο, ΟΧΙ μαύρο).
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Τ ην Τετάρτη 14 Αυγούστου 2013 και ώρα 19.00 πραγματοποιήθηκε
ξενάγηση στο χώρο του Μουσείου, από την ειδική επιστημονική συ-
νεργάτη, κυρία Κωνσταντίνα Συλεούνη, σε παιδιά διαφόρων ηλι-

κιών. 
Έπειτα από μια σύντομη αναδρομή στην ιστορία του Δικάστρου και επε-

ξήγηση της Επιστήμης της Λαογραφίας, τα παιδιά ξεναγήθηκαν στις αίθου-
σες του Μουσείου. 
Αρχικά, παρουσιάστηκαν κάποια εργαλεία σχετικά με την καθημερινή και

αγροτική ζωή των Δικαστριωτών ενώ στη συνέχεια δόθηκε η ευκαιρία στα
παιδιά να ρωτήσουν και να μάθουν τη χρήση κάποιων εκθεμάτων του Μου-
σείου που τους έκαναν εντύπωση.
Η ξενάγηση ολοκληρώθηκε και μικροί και μεγάλοι ανέβηκαν στην πλατεία

του χωριού για να αποτυπώσουν τις εντυπώσεις τους στο χαρτί. Τα έργα των
παιδιών θα εκτεθούν σε μια από τις επόμενες εκδηλώσεις του Μουσείου.

Ξενάγηση στο Μουσείο
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Ο Γιάννης Αντωνίου, (γιός του Δη-
μήτρη Αντωνίου και της Βασιλι-
κής Σιούτα) εγγονός της Τούλας

Μανώλη, διαπρέπει στις χιονοδρομίες
καταβάσεων.   Διαβάστε επιτεύγματα:
-  Αθλητής Χιονοδρομίας Καταβάσεων
(Τεχνικής SL – Γιγαντιαίας GS –Υπεργι-
γαντιαίας SG  &  Super Combined)
-  Μέλος της Εθνικής Ελλάδας Ανδρών
Χιονοδρομίας από το 2011
-  Έχει συμμετάσχει σε 80 διεθνείς αγώ-
νες (Αυστρία, Ιταλία, Ρουμανία , Σερβία,
Σλοβενία, FYROM, Βουλγαρία, Τουρκία)
- 1η νίκη στους Πανελληνίους Αγώνες
που πραγματοποιήθηκαν στον Παρ-
νασσό στις 29/03/2013 στο αγώνισμα της
Γιγαντιαίας Τεχνικής Κατάβασης GS
στην Κατηγορία Νέων.
- 1η νίκη στους Πανελληνίους Αγώνες
που πραγματοποιήθηκαν στον Παρ-
νασσό στις 30/03/2013 στο αγώνισμα της
Τεχνικής Κατάβασης SL  στην Κατηγο-
ρία Νέων.
- 1η νίκη στους Πανελληνίους Αγώνες
που πραγματοποιήθηκαν στο Πήλιο στις
15/03/2008 στο αγώνισμα της Γιγαντιαίας
Τεχνικής Κατάβασης GS  στην Κατηγο-
ρία Παίδων 1.
- 2η νίκη στους Πανελληνίους Αγώνες

που πραγματοποιήθηκαν
στο Πήλιο στις 16/03/2008
στο αγώνισμα της Τεχνικής
Κατάβασης  SL  στην Κατη-
γορία Παίδων 1.
- 3η νίκη στους Πανελληνί-
ους Αγώνες που πραγματο-
ποιήθηκαν στο Βελούχι
Καρπενησίου στις 21/03/
2010 στο αγώνισμα της Γι-
γαντιαίας Τεχνικής Κατάβα-
σης GS  στην Κατηγορία

Παίδων.
- 1η νίκη στον Διεθνή Αγώνα Παίδων που
πραγματοποιήθηκε στο Bansko της
Βουλγαρίας στις 24/01/2010 στο αγώνι-
σμα της Τεχνικής Κατάβασης SL  στην
Κατηγορία Παίδων.
- 2η νίκη στον Διεθνή Αγώνα Παίδων που
πραγματοποιήθηκε στην Boursa της
Τουρκίας στις 26/02/2010 στο αγώνισμα
της Γιγαντιαίας Τεχνικής Κατάβασης GS
στην Κατηγορία Παίδων.
- 1η νίκη στον Διεθνή & προκριματικό
αγώνα που πραγματοποιήθηκε στο Ελα-
τοχώρι στις 28/01/2012 στο αγώνισμα
της Γιγαντιαίας Τεχνικής Κατάβασης GS
στην Κατηγορία Ανδρών.
- 1η νίκη στον Διεθνή & προκριματικό
αγώνα που πραγματοποιήθηκε στο Ελα-
τοχώρι στις 29/01/2012 στο αγώνισμα
της Γιγαντιαίας Τεχνικής Κατάβασης GS
στην Κατηγορία Ανδρών.
- 3η νίκη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
Εφήβων που πραγματοποιήθηκε στο
Roccaraso της Ιταλίας στις 7/3/2012 στο
αγώνισμα της Γιγαντιαίας Τεχνικής Κα-
τάβασης GS  στην Κατηγορία Εφήβων
το 1995 & 1996.
- 3η νίκη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

Εφήβων που πραγματοποιήθηκε στο
Roccaraso της Ιταλίας στις 9/3/2012 στο
αγώνισμα της Τεχνικής Κατάβασης  SL
στην Κατηγορία Εφήβων το 1995 & 1996.
- 6η νίκη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
Εφήβων που πραγματοποιήθηκε στο
Roccaraso της Ιταλίας στις 3/3/2012 στο
αγώνισμα της Υπεριγαντιαίας Τεχνικής
Κατάβασης  SG  στην Κατηγορία Εφή-
βων το 1995 & 1996.
- Το 2011, 2012 & 2013  λαμβάνει υποτρο-
φία στο (προπονητικό CAMP διάρκειας
90 ημερών το κάθε ένα  στην Αυστρία –
Ιταλία – Αργεντινή αντίστοιχα) από την
FIS (Διεθνή Ομοσπονδία Χιονοδρομίας)
για αθλητές  μη Αλπικών χωρών.
- 37η θέση στον Προκριματικό του Παγ-
κοσμίου Πρωταθλήματος  Ανδρών στο
αγώνισμα της Τεχνικής Κατάβασης SL  &
κατάληψη της 75ης θέσης στην τελική
κατάταξη με συμμετοχή 250 αθλητών
που διεξήχθη  στο Schladming  Αυστίας
από 4-19/2/2013
- 50η  θέση στο Πανευρωπαϊκό Χειμερινό
Φεστιβάλ Νέων  (E.Y.O.F.) στο αγώνισμα
της Γιγαντιαίας Τεχνικής Κατάβασης GS
που διεξήχθη  σο Brasov Ρουμανίας 19-
25/2/2013.
- 3η θέση στη Τεχνική Κατάβαση  SL στο
Balkan Cup στις 3-4/3/2013 στη Mokra
Gora της Σερβίας.
- Βρίσκεται στην 1η θέση της Τεχνικής
Κατάβασης SL με 30,96 βαθμούς και
είναι ο πρώτος υποψήφιος για την Ολυμ-
πιάδα του Sochi της Ρωσίας το 2014.
Και είναι μόνο 18 ετών !

Του ευχόμαστε θερμά συγχαρητήρια
και πάντα επιτυχίες

Ένα Δικαστριωτόπουλο που κάνει περήφανη όλη την Ελλάδα

Εδώ ψηλά στο Δίκαστρο περαστικέ και ξένε 
Πρέπει να πάλουν οι καρδιές, τα μάτια μας να κλαίνε

Κι όταν βρισκόμαστε εδώ να ʻ μαστε ενωμένοι
Ειρηνικά, αδελφικά πολύ αγαπημένοι.

Πέρα και έξω από εδώ μίση ή αντιθέσεις
Συνεργασία και χαρά… όμορφες πάντα σχέσεις.
Εδώ μολόγαγε ο παππούς τα χρόνια τα παλιά,
Βαζοκοπούσε το Σχολειό απ ʻ τα πολλά παιδιά.
Τα σπίτια πεντακάθαρα, ολάνοιχτες οι αυλές,
μα σήμερα απόμειναν γερόντια και γριές.

Ο δάσκαλος μονάχος του απ ' το πρωί ως το βράδυ, 
μοχθούσε να ξεπεραστεί η αμάθεια, το σκοτάδι.
Από μεριά και ο παπάς στην εκκλησιά βλογούσε,
στεφάνωνε , εβάπτιζε κι όλους τους κοινωνούσε. 

Και στις μεγάλες τις γιορτές, Χριστούγεννα Λαμπρή,
γλεντούσαν και χορεύανε μαζί οι χωριανοί.
Πρώτοι οι γεροντότεροι, πιο πίσω οι κυράδες,
δίπλα στη δίπλα ο χορός, στα τρία οι αράδες.
Στο χοροστάσι και πιο κει τα δροσερά τα νιάτα,
περήφανα, λεβέντικα, με ομορφιές γιομάτα. 

Χορεύει ο νιός, χορεύει η νιά κι όλοι τους καμαρώνουν

Μια φορά … στα παλιά τα χρόνια
κι όσο κρατάει ο χορός τα μάτια ανταμώνουν.
Όλα αυτά κι άλλα πολλά εθίματα και μύθοι
μοιάζουνε σαν όμορφο κι ωραίο παραμύθι.

Υ.Γ Αντίδωρον ευγνωμοσύνης στους νέους μας από τον
Δάσκαλο τους αυτή η αναφορά.

Γράφει ο Νίκος Σωτηρόπουλος
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Δυστυχώς ο λαός μας σήμερα
ζει μέσα στο χάος στο μπάχαλο
… Στα σύγχρονα Σόδομα και

Γόμορα. Ναι αυτή είναι η αλήθεια … πή-
ραμε ή φτιάξαμε ένα σπίτι , πήραμε το
αυτοκίνητο και πέντε φράγκα στην
τσέπη μας και νομίζουμε ότι κατακτή-
σαμε τον κόσμο … Γίναμε οι νεόπλου-
τοι … Βασιλιάδες! Αδιαφορήσαμε για
τα παιδιά και την νεολαία … Την ρίξαμε
στα ξενύχτια , τα ποτά , τα ναρκωτικά ,
στην πορνεία … Θύματα της κοινωνίας
και των εμπόρων της ψυχής και σώμα-
τος. Καταστρέψαμε το μέλλον της Ελ-
λάδας. Σήμερα οι νέοι στην συντριπτική
πλειοψηφία είναι ανιστόρητοι , χωρίς
θρησκευτικές, κοινωνικές βάσεις και
συμπεριφορές , χωρίς σε-
βασμό ,ενέργεια και εν-
διαφέροντα . Το μόνο που
τους ενδιαφέρει είναι πως
το βράδυ την ώρα του Εο-
σφόρου θα γλεντήσουν
και θα περάσουν καλά.
Κάθε μέρα και πιο πολύ ο
αντίχριστος τα σπρώχνει
και πιο βαθιά στην μαιμού
βασιλεία των ωραίων , δια-
σκεδάσεων , πολυτελείας
, άνεσης και αρπαχτής.
Σήμερα οι νέοι είναι μα-
κράν του Χριστού … Στα
χέρια της κολάσεως του
θηρίου του 666 του αντί-
χριστου.!!! Ποιος φταίει ;
ΟΛΟΙ ΜΑΣ !
Το κράτος , η πολιτεία , η παιδεία , η

κοινωνία , η σύγχρονη εξέλιξη εμείς οι
γονείς … Έχουμε την εντύπωση ότι οι
εποχές αλλάζουν… και ότι η κάθε
εποχή που είναι τεχνολογικά πιο εξελί-
ξιμη αποτελεί την βάση της καλύτερης
ζωής … Μέγα λάθος ! Πρέπει να έχουμε
ως παράδειγμα το παρελθόν , τις παρα-
δόσεις , τα ήθη και τα έθιμα και να προ-
σαρμόζουμε αυτά σαν συνέχεια της
ιστορίας . Όποιος ξεχνά το παρελθόν
και τις παραδόσεις δεν έχει μέλλον . Με
λίγα λόγια πρέπει να απεγκλωβιστούν
από τις παγίδες που μας παρέχει και
μας σερβίρει η νέα τάξη του αντίχρι-
στου . Η ζωή δεν είναι μόνον διασκέ-
δαση , υλικά αγαθά, τζόγος , χρήμα …
Αυτά μας κατέστρεψαν ηθικά , πνευμα-
τικά και για το μέλλον του τόπου και
των παιδιών και εγγόνων μας . 
Δυστυχώς ο λαός μέσα στον κυκεώνα

των καθημερινών προβλημάτων ξεχνά
την σωτηρία της ψυχής του , τον πνευ-
ματικό του παράδεισο . Πολλοί έχουν
την εντύπωση ότι η ζωή είναι αιώνια ! …
όλοι είμαστε φιλοξενούμενοι στη ζωή

… περαστικοί και μόνον τίποτα άλλο .
Το σώμα θα τελειώσει … Η ψυχή θα μεί-
νει . Γι ʻ αυτό και προσέξτε αυτήν και
μόνον. Μην πουλάτε την ψυχή και συ-
νείδηση σας. Γι ʻ αυτό μην κάνετε την
γλυκιά ασύδοτη ζωή που σας προσφέ-
ρει ο αντίχριστος. Είναι παγίδα … Είναι
ο θάνατος της ψυχής σας. Μην προσκυ-
νάτε κανέναν … Συνέλθετε στην πραγ-
ματικότητα … Προσγειωθείτε . Σας
ικετεύω . Κανείς πλούσιος δεν πήρε
ποτέ τίποτα μαζί του . Μην κοιτάτε το
σήμερα , μην κοιτάτε μονόπλευρα τη
ζωή . Η καλύτερη ζωή του παραδείσου
σας περιμένει … Εκεί είναι η αιώνια ζωή
. Εδώ είναι η ζωή της δοκιμασίας. Κι το
βασικότερο απ ʻ όλα ο θεός δεν θέλει

να είμαστε παθητικοί χρι-
στιανοί αλλά ενεργητικοί
… «να κουνάμε και το χέρι
μας …» Καλά είναι να πη-
γαίνουμε στην εκκλησία ,
να ανάβουμε κεράκια , να
προσευχόμαστε να εξομο-
λογούμαστε , να κάνουμε
οτιδήποτε το χριστιανικό
… Αλλά να είμαστε και
στρατιώτες στην μάχη. Σή-
μερα η ορθοδοξία και Ελ-
ληνισμός χτυπιούνται
αλύπητα … Σιωνιστές –
Μασόνοι – Αντίχριστος -
Εβραίοι Μ.Ι.Τ. Νέα τάξη –
Αιρετικοί-Άθεοι-Διαπλεκό-
μενοι κ.α
Σήμερα η εκκλησία και η

Ελλάδα η πιο ευλογημένη χώρα του
Χριστού βάλλονται από πολλούς και
πολλά … Γι ʻ αυτό ο Χριστός χρειάζεται
και αγνούς στρατιώτες που όχι μόνον
θα αντιστέκονται στην επίθεση αυτή
αλλά και να αποτελούν τους σύγχρο-
νους αποστόλους του. Να γίνουμε όλοι
στρατιώτες και εθελοντές του Θεού
και του λαού. Μέσα στα σύγχρονα λοι-
πόν Σόδομα και Γόμορα αυτό που θα
πρέπει πρώτα να κοιτάξουμε είναι να
θωρακίσουμε τον εαυτό μας με ψυχική
δύναμη , σθένος και τροφή.
Να διαδώσουμε τις εντολές και Γρα-

φές του Κυρίου. Να σταθούμε απέναντι
στον αντίχριστο και τα σχέδια του. Μην
προσκυνάτε τον αντίχριστο. Όχι στο
χάραγμα. Όχι στην προδοσία του Κυ-
ρίου. Αντιμετωπίστε τις προκλήσεις του
θηρίου 666 με χριστιανικά μέσα και δυ-
νατά. Ο Θεός μας παρακολουθεί και
δεν θα μας αφήσει ποτέ.

Του Συν/χου Οικον . 
Ιερέως χαραλάμπους Φωτ. Νιώρα.

Στου γηροκομείου την αυλή 
Πάνω σ ʻ ένα παγκάκι
Κάθεται ολομόναχο,
Θλιμμένο γεροντάκι.
Σκέφτεται όσα έκανε 
Όλα αυτά τα χρόνια 

Και βλέπει πως κατάντησε 
Σ ʻ αυτή την καταφρόνια.
Ευτυχισμένοι ζούσανε

Αυτός και η φαμελιά του,
Η όμορφη γυναίκα του,
Τα δύο τα παιδία του.

Αυτός και η γυναίκα του
Δεν χόρταιναν δουλειά,
Θέλανε τα παιδιά τους
Να ζήσουνε καλά. 

Κουράγιο, βρε γυναίκα μου,
Ώσπου να μεγαλώσουν,
Είναι παιδιά πολύ καλά, 
Θα μας ανταποδώσουν.

Τα δύο παιδιά σπουδάσανε
Και στην Αμερική,
Κάνανε οικογένεια
Και μείνανε εκεί.

Από τη στενοχώρια της
Πριν κλείσει ένας χρόνος
Πεθαίνει η γυναίκα του
Και μένει ο γέρος μόνος.
Ζήτησε από ʻ τα ʻ αγόρι του 

Να πάει ο καημένος
Θυμάται τι τα ʻ απάντησε
Κι είναι φαρμακωμένος
«Πατέρα , πολλά έκανες
Και σε ευχαριστούμε
Μα είναι δύσκολο εδώ

Με γέροντες να ζούμε ¨»
Ο γέρος του απάντησε 

«να έχετε την ευχή μου
Κι εγώ θα εύρω μια γωνία
Στο άλλο το παιδί μου»
Μα όταν το ανέφερε

Στην κόρη του μια μέρα
Εκείνη του απάντησε
«δεν γίνεται πατέρα
Σπίτι μεγάλο έχουμε»
Η κόρη καμαρώνει,

«μα όσα μέτρα μείνανε,
Τα κάναμε σαλόνι»

Πόσο ο γέρος λαχταρά
Ναναι με τα παιδιά του
Ναχει τα εγγονάκια του 
Πάνω στα γόνατα του.
Αυτή η σκέψη η γλυκιά
Το γέρο αποκοιμίζει

Του ιδρύματος η ερημιά
Όμως τον τριγυρίζει.
Ο γέρος εκοιμήθηκε
Με πρόσωπο θλιμμένο,
Την άλλη μέρα το πρωί 
Τον βρήκαν πεθαμένο.

ΤΟΥ ΓΕΡΟΥ ΤΟ ΠΑΡΑΠΟΝΟΒΓΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ 
ΣΟΔΟΜΑ ΚΑΙ ΓΟΜΟΡΑ :

Δυστυχώς ο
λαός μέσα

στον κυκεώνα
των καθημερι-
νών προβλημά-
των ξεχνά την
σωτηρία της

ψυχής του, τον
πνευματικό του
παράδεισο.



8 το Δίκαστρο Σεπτέμβριος 2013

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 @ o t e n e t . g r  -  p a r a f t h i @ o t e n e t . g r

Για να γράψω τις παρακάτω γραμμές ,
έλαβα αφορμή από  ένα κείμενο που διά-
βασα , το οποίο περιείχε και  την εξής

πρόταση : « Η Διοίκηση σαν επιστήμη , ξεκίνησε
από τον Taylor των Η.Π.Α. κατά τον 20ο αιώνα ,
και μάλιστα την εποχή της βιομηχανικής Επα-
νάστασης.» Αυτό είναι μεγάλο λάθος.

Η Διοίκηση σαν επιστήμη , ξεκίνησε από τους
Αρχαίους μας Φιλοσόφους , Ιστορικούς και Ποι-
ητές ,προπαντός δε από τον Ξενοφώντα (431-
355π.Χ.), ο οποίος με το «Περί Προσόδων», τα
«απομνημονεύματά του» και «οικονομικά» του
εξηγεί το πώς μπορεί να λειτουργήσει μία καλή
Διοίκηση Κρατικής Μηχανής , ή Ιδιωτικής επι-
χείρησης , για να έχει και τα ανάλογα αποτελέ-
σματα παραγωγής. Μόνο ελάχιστες συμβου-
λευτικές του προτάσεις παραθέτω.
Ο Ξενοφώντας σαν βασικούς παράγοντες

μιας οποιαδήποτε υπηρεσίας , παίρνει τον προ-
ϊστάμενο και τους υφισταμένους του και μας
λέγει : « Οι προϊστάμενοι που έχουν κάποια Δι-
οικητική Ικανότητα , δεν σημαίνει αυτόματα ότι
έχουν και Διοικητική Αποτελεσματικότητα».

Η αποτελεσματικότητα , είναι συνάρτηση ,
με το να γνωρίζει ο κάθε προϊστάμενος καλά τη
δουλειά του , να θέλει να δουλέψει με όρεξη ,
και να μπορεί να δουλέψει σωστά . Επίσης , θα
πρέπει αυτοί από τους οποίους εξαρτάται να
του παρέχουν τα απαραίτητα μέσα εργασίας ,
και ο ίδιος να βρίσκεται σε καλή κατάσταση σω-
ματικής και ψυχικής ικανότητας.
Το κύριο χάρισμα του ενός αποτελεσματικού

ηγέτη , είναι να μπορεί να διακρίνει και να ξέρει
να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των υφισταμέ-
νων του.

Ο Προϊστάμενος διατάζει , αναθέτει , επιθεωρεί
και ελέγχει ο ίδιος , αλλά όπου δεν μπορεί ο
ίδιος ,στέλνει  άλλους έμπιστους να ελέγξουν
(IV 5-6).
Θεωρεί , λέγει ο Ξενοφώντας , μεγάλη από-

δειξη αρετής ενός αρχηγού , να υπακούουν σε
αυτόν οι υφιστάμενοί του με θέληση , και να
μείνουν δίπλα του σε κάθε κίνδυνο (IV-19).
Ένας καλός γεωργός κάνει τους εργάτες

του πρόθυμους και υπάκουους , τους ενθαρρύνει
στη δουλειά  τους , όπως ένας καλός στρατηγός
τους στρατιώτες του στη μάχη (V15-16).
Ο Προϊστάμενος δεν πρέπει να κάνει πως τα

ξέρει όλα , όπως και οι εργάτες του, δεν μπορούν
να είναι ικανοί για όλα (IV- 1).
Δεν είναι καθόλου σωστό να φέρεται με τον

ίδιο τρόπο στους καλούς και στους οκνηρούς
υφισταμένους του , και όταν πληροφορούμαι ,
λέει ο Ξενοφώντας , ότι οι επιστάτες ανταμείβουν
περισσότερο τους φιλότιμους, τους συγχαίρω.
(XIII – 12).

Τους συνετούς και ενάρετους ,μπορεί κάλλι-
στα να τους πάρει με το μέρος του , εάν τους
συμπεριφέρεται με καλή θέληση . (Τους καλούς
κʼαγαθούς ανθρώπους προσφιλώς  χρώμενος
μάλιστʼ αν κατεργάσετο (XIII – 12). Αυτοί που
είναι από την φύση τους φιλότιμοι , κεντρίζονται
με τον έπαινο (XIII-9).
Πρέπει να γνωρίζει ο κάθε Προϊστάμενος ,

ότι ο έπαινος , ακόμα και σήμερα θεωρείται το
αποτελεσματικότερο εργαλείο για την ανάπτυξη
και την διατήρηση σωστής συμπεριφοράς των
εργαζομένων .

Ο Καλός Προϊστάμενος , αναλαμβάνει  ευ-
θύνες προκειμένου να αντιμετωπίσει τις προ-
βλέψιμες και απρόβλεπτες απαιτήσεις της δου-
λειάς του.
Αυτός είναι που πρέπει να  αναζητάει  και να

εκπαιδεύει τους καλύτερους , για να τον αντι-
καταστήσουν επάξια σε περίπτωση απουσίας
του ή και να τον διαδεχθούν χωρίς να εξαρτώνται
πλέον από αυτόν.

Η σπατάλη και η συμπίεση των εξόδων είναι
πρωταρχική μέριμνα του Προϊσταμένου. Η επι-
τυχία μιας διοίκησης μετριέται πάντα , από το
τελικό αποτέλεσμα.
Επειδή δεν μπορώ να επεκταθώ περισσότερο

, παραπέμπω τους ενδιαφερόμενους στα προ-
αναφερόμενα βιβλία του Ξενοφώντα.
Τελειώνοντας  θα  αναφέρω μόνο ορισμένα ,

για τους κλέφτες , τους απατεώνες και αισχρο-
κερδείς . Γράφει ο Ξενοφών : « Γέγραπται  γάρ
– και εννοεί τους νόμους του Δράκοντα 1  -ζη-
μιοῦσθαι ἐπί τοῖς κλέμμασι  καί δεδέσθαι ἄν τίς
ἀλῶ ποιῶν , καί θανατοῦσθαι  τούς ἐγχειρούντας
, δῆλον οὖν ....ὅτι ἔγραφον αὐτά , βουλόμενος
ἀλυσιτελῆ 2-ποιῆσαι τοῖς ἀδίκοις τήν αἰσχρο-
κέρδειαν»(XIV -5).
Δεν το ερμηνεύω κατά λέξη , απλώς σας το

μεταφέρω τόσο απλά , για να το καταλάβουμε
καλύτερα . Λέει  ο Ξενοφώντας : ότι αυτοί οι

νόμοι έχουν γραφεί , για να τιμωρούνται εκείνοι
που κατηγορούνται για κλοπές , και αυτοί που
αποδεικνύονται ένοχοι να δένονται με αλυσίδες
, και όσοι συλλαμβάνονται  επʼαυτοφόρω  να
θανατώνονται».  Το δικαιολογεί λέγοντας :  «
αυτοί οι νομοθέτες του Δράκοντα , έγραφαν
με τέτοια αυστηρότητα τους νόμους , για να τι-
μωρείται με το παραπάνω η α ι σ χ ρ ο κ έ ρ δ ε
ι α.»
Και τώρα στα δικά μας ! Εμείς οι Νεοέλληνες

, εάν προσφεύγαμε στα γεμάτα σοφία  αρχαία
μας  συγγράμματα , που τα εκμεταλλεύονται οι
ξένοι στο έπακρο , τι λέτε , δεν θα δίναμε και
τις ανάλογες λύσεις στα διάφορα προβλήματα
που αντιμετωπίζαμε και ατιμετωπίζουμε;
Θα είχαμε ανάγκη να τρέξουμε στο εξωτερικό

, και να καταξοδευόμαστε για Μεταπτυχιακά ,
Masters κ.λ.π.  ή  θα ερχότανε οι ξένοι να διδαχ-
θούν από εμάς; 
Γιατί οι διδάσκοντες , σε όλες τις βαθμίδες

εκπαίδευσης των νέων μας , δεν έχουν προ-
γράμματα διδασκαλίας , βασιζόμενα στα αρχαία
συγγράμματα των σοφών μας ; Ακόμα και στο
Δημοτικό Σχολείο , η Δασκάλα ή ο Δάσκαλος
θα μπορούσαν , υπό τύπον διηγήσεως να προ-
σφέρουν πάρα πολλά , ιδιαίτερα στα παιδιά ,
των  Ε και ΣΤ τάξεων, που θα ήταν πολύ χρήσιμα
για την μετέπειτα ζωή των.
Πότε τέλος πάντων θα αρθούμε στο ύψος

μας και θα φωνάξουμε με καμάρι  : “ Ὦμεν
Ἕλληνες !!Φῶτα καί Φῶτες”;
Ακόμα και ο Αρχαίος Λατίνος Οράτιος έβλεπε

την Ελλάδα και αναφωνούσε : « Η Ελλάδα είναι
η νεότητα του κόσμου (Juventus mundi).

Πού είναι ο Εθνικός μας ποιητής Παράσχος
που έγραφε : 

«Ελλάς μου δεν σε έφθασε μάνα καμιά στη
γέννα

Εις το τραγούδι , τʼάρματα , στη λεβεντιά ,
στην πέννα;»
Αλήθεια , εάν ζούσε σήμερα τι θα έγραφε; 

Σημειώσεις
Ο Δράκων ήτανε περιώνυμος για την σκλη-

ρότητα νομοθέτης της Αρχ. Αθήνας (η-ζ αιών.
π.Χ.)

2.ἀλυσιτελής : ασύμφορος , ανωφελής  και
ἀλυσιτελῶς : χωρίς καμιά ωφέλεια. 

ΜΑΣ ΜΙΛΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΜΑΣ
Ο ΚΑΛΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΚΑΙ ΟΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΟΥ
Του καθηγητού Λάμπρου Γράββαλου
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