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Α πό  την εφημερίδα αυτή, έχουμε κάνει πολλές φορές έκκληση για
να ενισχύσουμε την τράπεζα αίματος του συλλόγου μας  με αίμα. 

Από την ημέρα λειτουργίας της τράπεζας αίματος , έχουμε  «δανείσει»
αίμα σε πολλούς συνανθρώπους μας που είχαν άμεση ανάγκη.  Άλλωστε
αυτός είναι και ο σκοπός μας , την συγκεκριμένη στιγμή, άμεσα, να δα-
νείζουμε αίμα για την σωτηρία του συνανθρώπου μας , με την προϋπό-
θεση ότι αυτό το αίμα θα αναπληρωθεί.

Κρίμα όμως. Αρκετοί από αυτούς που έχουμε εξυπηρετήσει - και οι
συγγενείς τους φυσικά -  αν και μπορούν, δεν έχουν επιστρέψει ούτε μια
σταγόνα αίμα. Αυτή την  στιγμή, δεν έχουμε καθόλου αίμα  και αν, άν-
θρωποι που τόσα χρόνια έδιναν ανελλιπώς αίμα, βρεθούν στην δυσάρε-
στη θέση και χρειασθούν αίμα, δυστυχώς, δεν θα μπορέσουμε να τους
βοηθήσουμε γιατί κάποιοι άλλοι, αφού σώθηκαν, δεν τους νοιάζει για
τους σωτήρες τους .

Τον τελευταίο χρόνο, οι εθελοντές αιμοδότες μετριούνται στα δάχτυλα
του ενός χεριού . Εμείς τους ευχαριστούμε θερμά και ελπίζουμε να βρε-
θούν και άλλοι συνάνθρωποί μας που θα τους μιμηθούν.  Πλησιάζοντας
και το Πάσχα, ας είναι αυτή η καλή πράξη που θα κάνουμε όλοι μας. Να
δώσουμε λίγο αίμα.

Δώστε λίγο αίμα, σώστε μια ζωή. 
Μπορεί να είναι η δική σας 

ή κάποιου δικού σας ανθρώπου!

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ SOS

Το Χριστιανικό Πάσχα, ή κοινώς Πασχαλιά ή ελληνοπρεπώς Λαμ-
πρή, και ειδικότερα η Ανάσταση του Χριστού ή απλώς Ανά-

σταση, είναι η σπουδαιότερη γιορτή του χριστιανικού εκκλησιαστικού
έτους. Γιορτάζεται την πρώτη Κυριακή μετά την πανσέληνο που ακολουθεί
την εαρινή ισημερία της 21ης Μαρτίου μη συμπεριλαμβανομένης, κατά το
Ιουλιανό ημερολόγιο στην Ορθόδοξη εκκλησία και κατά το Γρηγοριανό
στην Ρωμαιοκαθολική. Γιορτάζεται η ανάσταση του Ιησού Χριστού

Με τον όρο Ανάσταση αναφερόμαστε είτε στην εβδομάδα της Ανάστα-
σης μέχρι το Σάββατο της Διακαινησίμου, είτε στην περίοδο των 50 ημερών
που ακολουθούν την εορτή της Ανάστασης, όπου και η καλούμενη τελευ-
ταία ημέρα (αριθμητικά) Πεντηκοστή.

Η εορτή της Ανάστασης του Ιησού Χριστού, λόγω της σπουδαιότητός της,
επηρεάζει το εορτολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας τόσο 40 ημέρες πριν
από αυτό (Μεγάλη Τεσσαρακοστή, Τριώδιο) όσο και 50 ημέρες μετά (πε-
ρίοδος Πεντηκοσταρίου). Οι ακολουθίες που τελούνται τότε έχουν αρχαι-
οπρέπεια (ανάγονται στους πρώτους αιώνες του Χριστιανισμού όπως η
αφή του Αγίου Φωτός), κατάνυξη και λαμπρότητα, και περιγράφονται λε-
πτομερώς στο τυπικό της Εκκλησίας.

Πηγή: Ηλεκτρονική Εγκυκλοπαίδεια 

Το Χριστιανικό Πάσχα
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Θερμά συλλυπητήρια 
στους οικείου τους!

  
  

    : 
«Στα πέρατα τοῦ κόσμου ποιός ἥλιος
λάμπει ὠσάν κι ἐμέ;                         
Ποιό φῶς ἔχει το φῶς μου;                     
Ἐγώ τόν κόσμο κυβερνώ, 
τήν ευτυχία ὐφάνω.                                
Ἐγώ ἀκονίζω τοῦ φονιᾶ τό δίκοπο μα-
χαίρι,
Ἐγώ ὁδηγῶ στά σκοτεινά τοῦ κλέφτη μου
τό χέρι, 
Ἐγώ ἀγοράζω τήν τιμή καί τήν πουλῶ
στό δρόμο, 
ποδοπατῶ τήν ἀρετή, καταπατῶ τόν
νόμο! 
Περίσσιες εἶν’ οἱ χάρες μου καί ἡ δύναμή
μου μόνη,                                              
γκρεμίζει θρόνους ἀπ’ἐδῶ, θρόνους ἐκεῖ
στυλώνει.                                              
Ἐσύ, τί κάνεις μάρμαρο;»

Καί παίρνει τήν ἀπάντηση ἀπό τό
μάρμαρο.                                               
«Ἐγώ σέ τάφου σκοτεινιά τή δύναμή σου
κλείνω».

(Λ.Γρ.)
10 Νοεμβρίου 2013

(Ιωάν. Πολέμης).  
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Δ εν θα σε ξαναδούμε άλλο καλοκαίρι Κώστα στο χωριό που γεννή-
θηκες και ουδέποτε το ξέχασες.

Εδώ έμαθες τα πρώτα γράμματα , πέρασες τα θρανία του Παλαιού
Τύπου Γυμνασίου Λαμίας και με την βοήθεια του Θεού , σαν αεροπόρος διέ-
σχιζες και αυλάκωνες τους Ουρανούς , τόσο με τα πολεμικά μας αεροπλάνα
, όσο και με τα της Πολιτικής μας αεροπορίας.

Δεν σε φόβισαν οι βροντές και αστραπές του αιθέρα , ούτε οι υπόλοιπες
άσχημες καιρικές συνθήκες , αλλά ούτε και οι περιδινήσεις των αεροπλάνων
επάνω από τα ολογάλανα νερά του Αιγαίου κατά το διάστημα των ασκή-
σεων. Ήσουνα , ο αγαπητός αεροπόρος , ο γελαστός , ο μειλίχιος , ο ευστα-
λής , το τίμιο και ευγενέστατο παλληκάρι , βγαλμένο από τα σπλάχνα του
Δικάστρου , που με τον ολοκάθαρο αέρα του και τα κρυστάλλινα νερά του
, σε  περιέβαλλε με τόση ομορφιά που σε ζήλευε ακόμα και αυτή η λουλου-
διασμένη φύση του .

Έφυγες Κώστα και μας εγκατέλειψες για πάντα. Πολιτογραφήθηκες στην
Ουράνια  πολιτεία , και εμείς στερηθήκαμε ένα πολυαγαπημένο μας  Πρό-
σωπο. Μας θύμισες για τα καλά, ότι «Oὐκ ἔχομεν ὦδε μένουσαν
πόλιν , ἀλλά τήν μέλλουσαν  ἐπιζητοῦμεν».

Δεν άντεξε άλλο η ψυχή σου το οστράκινο ανθρώπινο σώμα και το εγ-

κατέλειψε, αφήνοντας πίσω , οικογένεια , αδέλφια , ξαδέλφια , φίλους , και
προπαντός την αγαπημένη σου σύντροφο Μαίρη , την αγνή , την τίμια και
φιλόστοργη, που τόσο σου παραστάθηκε σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής
σου. Κώστα, καίτοι  έφθασες τα 78 σου χρόνια , οι κινήσεις σου , η ευφράδεια
των λόγων σου , οι σκέψεις σου , το παρουσιαστικό σου και η όλη σου συμ-
περιφορά , σε έδειχναν πολύ μικρότερο .

Ενθυμούμενοι όλα αυτά , αυξάνεται ο πόνος μας , τα δάκρυά μας γίνον-
ται πιο καυτά και οι αναστεναγμοί μας γίνονται πιο έντονοι . Εσύ ήσουνα
στο κρεβάτι του πόνου, και σε μας έφθανε με σφοδρότητα η καταιγίδα των
ιατρικών γνωματεύσεων, που άφηναν τα μάτια μας να μιλούνε πιο εύγλωττα
από το στόμα , οι στεναγμοί μας να είναι πιο συχνοί και δυνατότεροι από τη
σκέψη μας , η δε πονεμένη απορία μας , εξέφραζε δυστυχώς ,την  ολόγυμνη
αλήθεια. 

Είναι πολύ λυπηρές αυτές οι στιγμές Κώστα μου , γιατί σε κάνουν να σκε-
φθείς πιο βαθιά και σε υποχρεώνουν να βγεις από τα ανθρώπινα μέτρα.

Το πένθος και η πηγή των δακρύων , δεν με αφήνουν να βρω άλλα λόγια
για να γράψω γι’αυτά τα μέτρα πολύ περισσότερα.

Υπέστης Κώστα, τον πρόσκαιρο θάνατο , που είναι η μοίρα όλων των
ανθρώπων ! 

Απαλλάχτηκες από τα επίγεια , αλλά τα χαρίσματά σου είναι τόσα , που
είμαι σίγουρος ότι τώρα απολαμβάνεις με γλυκύτητα την αιώνια ζωή , λου-
σμένος με το φως του Χριστού μας , του οποίου μέσα σε λίγες μέρες θα γιορ-
τάσουμε την Ανάσταση. 

Αιωνία σου η μνήμη πολυαγαπημένε μας ξάδερφε
Λ. Γρ. (1/3/2014)
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ΕΦΥΓΕ ΚΑΙ Ο ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΣ ΜΑΣ 
Κ Ω Σ Τ Α Σ

(Κων/νος  Ζημιανίτης  του Δημ.)

Mετέστης εξ ημών, προς
την ουράνιαν ζωήν,

κοντά στον πατέρα μας,
στην μάνα μας,

στις αδελφές μας, 
Ολυμπία και Μαρία.

Καλή ανάπαυση, μετά
των Aγίων.

Λουΐζα και Λεωνίδας
Ιωάννου Καρφής

Εις μνήμην
Σεραφείμ Ιωάννου Καρφή

(29-03-2013) 
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O πληθυσμός της Ζημιανής 
το 1821

Απογραφικά  στοιχεία για τον πληθυσμό
της Ζημιανής, κατά την επανάσταση

του 1821, δεν υπάρχουν.  Αναφορές  για τον
αριθμό των οικογενειών, που κατοικούσαν την
περίοδο αυτή στη Ζημιανή, έχουμε από την
παράδοση, τους ιστορικούς, τους περιηγητές.
Η παράδοση διασώζει, ότι κατά την επανάσταση
του 1821 στη Ζημιανή ζούσαν 20 οικογένειες.
Δυο ιστορικά στοιχεία, καταγεγραμμένα, επι-
μαρτυρούν τον αριθμό των οικογενειών της
Ζημιανής, κατά τα έτη  1805 και 1843.

Ο Γάλλος περιηγητής  Πουκεβίλ, που επι-
σκέφθηκε την Υπάτη το 1805, αναφέρει, ότι η
Ζημιανή, το 1805,  είχε 20 οικογένειες, «Ζημιανή,
πληθυσμός 20 Φαμίλιες»  και  ο Aναγνώστης
Παπαδημητρίου, εκλογέας-αντιπρόσωπος της
Ζημιανής, στις πρώτες εθνικές εκλογές της
16ης Οκτωβρίου 1843, που διεξήχθησαν στην
Υπάτη, δήλωσε στην Εφορευτική Επιτροπή,
ότι εκλέχθηκε από 20 οικογένειες της Ζημιανής,
σε σύνολο 20 και ότι έλαβε υπέρ αυτού και τις
20 ψήφους τους. 

Από τους «Οναμαστικούς Καταλόγους των
αριστειούχων αγωνιστών του 1821» συνάγεται,
ότι οι 32 αγωνιστές του 1821, που ήταν και
δήλωσαν κάτοικοι Ζημιανής, είχαν επώνυμα
που αντιστοιχούσαν σε 21 οικογένειες. Από τις
μαρτυρίες έμμεσα επιβεβαιώνεται, ότι στη Ζη-
μιανή, κατά την επανάσταση του 1821, κατοι-
κούσαν  21 οικογένειες, που ήταν και οι πατρικές
οικογένειες των αγωνιστών. Απόγονοι των αγω-
νιστών του 1821 και των πατρικών οικογενειών
τους  υπάρχουν σήμερα στο Δίκαστρο.  

Οι οικογένειες της Ζημιανής 
το 1821

Οι 21 οικογένειες της Ζημιανής, κατά την
επανάσταση του 1821, σύμφωνα με τις ιστορικές
μαρτυρίες, τους Ονομαστικούς Καταλόγους
των αριστειούχων αγωνιστών του 1821 και την
παράδοση του χωριού, ήταν κατά αριθμό και
επώνυμο, αλφαβητικά, οι εξής: 
* Μία (1) οικογένεια με επώνυμο Αγγελόπουλου, 
* Μία (1) οικογένεια με επώνυμο Αρμακά,
* Μία (1) οικογένεια με επώνυμο Γιαννακάκη,
* Μία (1) οικογένεια με επώνυμο Γράββαλου,
* Μία (1) οικογένεια με επώνυμο Δημητρίου,
* Μία (1) οικογένεια με επώνυμο Ζημιανίτη, 
* Μία (1) οικογένεια με επώνυμο Καλότυχου,
* Τρείς (3) οικογένειες με επώνυμα Καρφή,
Καρφόπουλου και Καρφογεωργάκη, 

* Μία (1) οικογένεια με επώνυμο, Κατζαρό-
πουλου, 
* Δύο (2) οικογένειες με επώνυμα Κόρδα και
Κορδόπουλου,
* Μια (1) οικογένεια με επώνυμο Λάμπου, 
* Μία (1) οικογένεια με επώνυμο Μανούκα,
* Δύο (2) οικογένειες με επώνυμα Παπαδημη-
τρίου και Παπαδητρόπουλου
* Δύο (2) οικογένειες με επώνυμα Παπασταύ-
ρου και Παπασταυρόπουλου, 
* Μία (1) οικογένεια με επώνυμο Ποντικού και 
* Μία(1) οικογένεια με επώνυμο Σουλιώτη.

Σημείωση: Οι οικογένειες Καρφογεωργάκη,
Καρφόπουλου, Κατζαρόπουλου, Κορδόπου-
λου, Μανούκα, Παπαδημητρόπουλου, Παπα-
σταυρόπουλου και Ποντικού, μετά το 1844,
μετονομάστηκαν με τα επώνυμα Καρφή, Κα-
τσαρή, Κόρδα, Χριστόπουλου, Γρηγορόπουλου,
Παπασταύρου και Ποντίκα, αντίστοιχα.

Οι  αγωνιστές από 
τις  οικογένειες  Ζημιανής

Στην επανάσταση του 1821  έλαβαν μέρος
32  αγωνιστές  από  τη  Ζημιανή,  οι  οποίοι
κατά οικογένεια, ονοματεπώνυμο, αλφαβητικά,
και στρατιωτικό βαθμό, όπως προκύπτει από
τους Ονομαστικούς Καταλόγους αριστειούχων
αγωνιστών 1821, ήταν οι εξής: 

* Aπό την οικογένεια Αγγελόπουλου, ο Αγ-
γελόπουλος Γούλας, Υπαξιωματικός, 

* Από την οικογένεια Αρμακά,  ο Αρμακάς
Ζήσης, Υπαξιωματικός,  

*  Από την οικογένεια Γιαννακάκη, ο Γιαννα-
κάκης Κώστας, στρατιώτης, 

*  Από την οικογένεια Γράββαλου, ο Γράββα-
λος Ιωάννης, Υπαξιωματικός, 

* Από την οικογένεια Δημητρίου, ο Δημη-
τρίου Αναστάσιος, Υπαξιωματικός, 

* Από την οικογένεια Ζημιανίτη,  ο Ζημιανίτης
Γρηγόριος, Αξιωματικός,

* Από την οικογένεια Καλότυχου, ο Καλότυχος
Αθανάσιος, στρατιώτης, 

* Από τις οικογένειες Καρφή, Καρφόπουλου
και Καρφογεωργάκη, ο Καρφής Δημήτριος,
Υπαξιωματικός, ο Καρφής Δημήτριος, στρα-
τιώτης, ο Καρφής Κων/νος, Υπαξιωματικός, ο
Καρφής Νικόλαος, στρατιώτης, ο Καρφογε-
ωργάκης Κώστας, Υπαξιωματικός και  ο Καρ-
φόπουλος Σπύρος, στρατιώτης, 

* Από την οικογένεια Κατζαρόπουλου, ο Κα-
τζαρόπουλος Γεώργιος, στρατιώτης και ο Κα-
τζαρόπουλος Κων/νος, στρατιώτης,  

* Από τις οικογένειες Κόρδα και Κορδόπουλου,
ο Κόρδας Γεώργιος, στρατιώτης, ο Κορδό-

πουλος Γεώργιος, Υπαξιωματικός, ο Κορδό-
πουλος Κώστας, Υπαξιωματικός, ο Κορδό-
πουλος Νικόλαος, στρατιώτης και ο Κορδό-
πουλος Χρήστος, στρατιώτης, 

* Από την οικογένεια Λάμπου, ο Λάμπος
Αθανάσιος στρατιώτης και ο Λάμπος Κων/νος,
στρατιώτης,

* Από την οικογένεια Μανούκα, ο Μανούκας
Χρήστος, Αξιωματικός, 

* Από τις οικογένειες Παπαδημητρίου και Πα-
παδημητρόπουλου, ο Παπαδημητρίου Χρή-
στος, στρατιώτης και ο Παπαδημητρόπουλος
Γρηγόρης, Αξιωματικός, 

* Από τις οικογένειες Παπασταύρου  και Πα-
πασταυρόπουλου, ο Παπασταύρου Κων/νος,
Υπαξιωματικός, ο Παπασταύρου Γούλας, Υπα-
ξιωματικός, ο Παπασταύρου Γιάννος, Υπα-
ξιωματικός, ο Παπασταύρου Κων/νος, Υπα-
ξιωματικός και ο Παπασταυρόπουλος Κων/νος,
Υπαξιωματικός 

*  Από την οικογένεια Ποντικού, ο Ποντικός
Νάκος, στρατιώτης

*  Από την οικογένεια Σουλιώτη, ο Σουλιώτης
Γεώργιος, στρατιώτης.  

Άλλοι εννέα (9) αγωνιστές του 1821, από οι-
κογένειες άλλων χωριών, οι οποίοι  δήλωσαν,
ότι θα εγκατασταθούν στη  Ζημιανή, αλλά για
κάποιο, άγνωστο, λόγο δεν  εγκαταστάθηκαν,
καθώς  δεν υπήρξαν ποτέ απόγονοί τους στη
Ζημιανή,  ονομαστικά και κατά στρατιωτικό
βαθμό, όπως προκύπτει από τους Ονομαστικούς
Καταλόγους αριστειούχων  αγωνιστών 1821,
ήταν οι εξής: ο Aγγελής Νικόλαος, στρατιώτης,
ο Αποσκορίδης Χρήστος, στρατιώτης, ο Βόντζος
Νικόλαος, Υπαξιωματικός, ο Βόντζος Ιωάννης,
Υπαξιωματικός, ο Γρηγορίου Γιαννακός, στρα-
τιώτης, ο Δεμέζης Νικόλαος, στρατιώτης,  ο
Κουτσοκέρας Ιωάννης, Υπαξιωματικός,  ο Ρι-
ζόπουλος Ιωάννης, Υπαξιωματικός,  και ο Τζι-
τζιλόνης Δημήτριος, Υπαξιωματικός. 

Η προκήρυξη 
του αρματολού Βελή

Την επανάσταση του 1821 κήρυξε στα χωριά
περιοχής  Αγράφων-Τυμφρηστού,  στις 10
Μαΐου 1821, ο μυημένος στη φιλική Εταιρεία
Αρματολός Κώστας Βελής, από το Κεράσοβο
Ευρυτανίας, ο οποίος και έστειλε σε όλα τα
χωριά  την εξής προκήρυξη:

«Αδελφοί, ήλθεν η ώρα, με το θέλημα του
θεού, να ελευθερώσωμεν την  πατρίδα μας,
από την τουρκική τυραννία. Λοιπόν, άμα
λάβετε  το παρόν μου,  να  αναλάβετε τα

Οι αγωνιστές του 1821, από το Δίκαστρο (Ζημιανή)
του Λεωνίδα Ιωάννου Καρφή,

Αντιστρατήγου ε.α.

(συνέχεια στη σελ.5)
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άρματά σας  και να έλθετε, οπού σας περιμένω
εδώ, εντός τριών ημερών, διότι ο καιρός  δεν
μας περιμένει περισσότερο. Να είμαστε έτοιμοι,
δια να κάμωμε το χρέος μας  εις την πατρίδα.
Κεράσοβον, 10 Μαΐου, 1821. 

Ο αδελφός σας,  Κώστας Βελής».

Όλες οι οικογένειες  της Ζημιανής, και οι
21,  ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του Κώ-
στα Βελή και έπραξαν το υπέρτατο  χρέος τους
προς την πατρίδα. Έστειλαν αμέσως  τα παιδιά
τους, όλα τα παιδιά της Ζημιανής, ηλικίας 20
μέχρι 30 ετών, εν συνόλω 32, να ενταχθούν
στον «Νταϊφά» (στρατό ατάκτων) του Αρματολού
Κώστα Βελή, να γίνουν απαίδευτοι αγωνιστές
και να πολεμήσουν, με ακατανίκητη ψυχή και
με σύνθημα, ελευθερία ή θάνατος, για την
ελευθερία  της πατρίδας από την τουρκική τυ-

ραννία. Υψίστη η τιμή και αιώνια η δόξα, για
την Ζημιανή, τους 32 αγωνιστές, τις 21 οικογέ-
νειές τους και τους απογόνους  τους.

Οι μάχες  των  αγωνιστών  
της Ζημιανής

Οι  πρώτες μάχες των  αγωνιστών  της  Ζη-
μιανής, υπό τον Αρματολό Κώστα Βελή, κατά
των Τούρκων, ήταν οι μάχες, Μονής Τατάρνας,
Φαναρίου, Καναλίων, Ρεντίνας και Κονιαρό-
Βρυσης (Βρύσης Ζαχαράκη), τον Ιούνιο-Ιούλιο
1821. Κατά  τη μάχη της Ρεντίνας, ο Κώστας
Βελής, καταδιωκόμενος από τους Τούρκους,
πιάστηκε αιχμάλωτος, με προδοσία, στη θέση
Κονιαρό-Βρυση και «μεταφερθείς σιδεροδέσμιος
στην Κων/πολη και αρνούμενος  να αποκαλύψει
τα μυστικά  της Φιλικής Εταιρείας,  πέθανε μετά
από πολλά και σκληρά βασανιστήρια». Μετά
την αιχμαλωσία του Κώστα Βελή, οι αγωνιστές
της Ζημιανής εντάχθηκαν στους «Νταϊφάδες»
των άλλων  αρματολών περιοχής Τυμφρηστού-
Αγράφων, όπου και συνέχισαν  να  πολεμούν
ηρωικά  κατά των Τούρκων.

Από τα Πιστοποιητικά των αρματολών, που
υποβλήθηκαν στο Υπουργείο Στρατιωτικών,
για την απονομή αριστείων ανδρείας στους
αγωνιστές του 1821 (Γενικά Αρχεία του Κράτους),
πιστοποιείται, ότι οι αγωνιστές του 1821 από
την Ζημιανή  εντάχθηκαν στους εξής  αρματο-
λούς και  έλαβαν μέρος  στις εξής μάχες:

* Eντάχθηκαν, αρχικά, όλοι,  στον «Νταϊφά»
του αρματολού  Κώστα Βελή και μετά την αιχ-
μαλωσία του εντάχθηκαν, κατά ομάδες, συγ-

γενικές ή φιλικές, στους «Νταϊφάδες» των άλλων
Αρματολών (καπεταναίων) Τυμφρηστού-Αγρά-
φων, Γεωργίου Καραϊσκάκη, Φραγγίστα, Μήτζου
και Νίκου Κοντογιάννη, Κώστα Γαλή, Σαφάκα,
και Κουτρούπη.

* Έλαβαν μέρος στις μάχες κατά των Τούρ-
κων, Μονής Τατάρνας, Φαναρίου, Καναλίων,
Ρεντίνας, Κονιαρόβρυσης, Καγκελίων, Κεφαλό-
βρυσου, Καλιακούδας, Φοντάνας, πολιορκίας
Μεσολογγίου μέσα και απέξω, Αγίου Βλασίου,
Γαβαλούς, Ναυπάκτου, Διποτάμων, Νεοκάστρου,
Παπαδιάς Κραββάρων, Παλαιοκάστρου, Γιαν-
νιτσούς, Σέλιανης, Καρβασαρά, Αράχωβας,  Φα-
λήρου Πειραιά, κ. α., 

Σε όλες τις μάχες,  κατά των Τούρκων,  οι
αγωνιστές  της Ζημιανής πολέμησαν με αυτο-
θυσία και διακρίθηκαν για τον ηρωισμό και
την  ανδρεία τους. Δέκα επτά (17) αγωνιστές,
που επέδειξαν εξαιρετική ανδρεία, προήχθησαν
επ΄ ανδραγαθία,  τρείς (3)   στο  βαθμό του
Αξιωματικού και  δέκα  τέσσερες  (14)  στο
βαθμό του  Υπαξιωματικού. 

Αριστεία ανδρείας  
και Διπλώματα  

Σε όλους τους αγωνιστές  της Ζημιανής,
βάση των πιστοποιητικών  των Οπλαρχηγών
τους προς το Υπουργείο Στρατιωτικών, απονε-
μήθηκαν από τον Όθωνα, βασιλιά του ελεύθερου
και ανεξάρτητου Ελληνικού Κράτους: (i) Αρι-
στεία Ανδρείας για τις «εκδουλεύσεις τους

To ρέμα του Βέλη ή Βελή.

(συνέχεια στη σελ. 6)

(συνέχεια από τη σελ.4)
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προς την πατρίδα  κατά τον ιερόν αγώνα της ανεξαρτησίας και για την
ανδρεία τους», (ii) Διπλώματα «ως εντίμως μεθέξαντες  του  υπέρ της
ανεξαρτησίας των Ελλήνων αγώνος» και (iii) η Αδεια «να φέρωσι τα
έντιμα παράσημά των εις πάσαν περίστασιν». 

Από τους Ονομαστικούς Καταλόγους αριστειούχων πολεμιστών
1821, προκύπτει, ότι απονεμήθηκαν: (i) στους Αξιωματικούς Αργυρά

Αριστεία Ανδρείας, (ii) στους Υπαξιωματικούς Χάλκινα Αριστεία Ανδρείας
και  (iii) στους στρατιώτες Σιδερένια Αριστεία Ανδρείας.

«Τας  τιμάς  αυτοίς  δεί  διδόναι»
Οι κάτοικοι και οι αγωνιστές της Ζημιανής τίμησαν  την ιερή μνήμη του

ήρωα της επανάστασης του 1821, του μάρτυρα της ελευθερίας των Ελλήνων,
του φιλικού, γενναίου και ανδρείου  Αρματολού της περιοχής Τυμφρηστού-
Αγράφων, Κώστα Βελή, δίνοντας  στο ρέμα του χωριού  τους, όπου το λημέρια
των αγωνιστών του αρματολού Κώστα  Βελή, την τοπωνυμία  «Ρέμα του Βελή ή
Βέλη». Στοιχεία  για τυχόν φονευθέντες αγωνιστές του 1821, δυστυχώς, δεν
διασώθηκαν, ούτε στη ιστορία, ούτε και στην παράδοση του χωριού. 

Χρέος τιμής, υπέρτατο, σήμερα, όλων μας, στο Δίκαστρο, είναι: (i) να
τιμούμε τους προγόνους μας, τις 21 οικογένειες  και τα  32 παιδιά τους, αριστει-
ούχους  αγωνιστές του 1821, που πολέμησαν για την  ελευθερία  και την ανε-
ξαρτησία μας, (ii) να αγωνιζόμαστε, για να διατηρήσουμε την ελευθερία, την
ανεξαρτησία και την αξιοπρέπειά μας (εθνική, πολιτική, κοινωνική, οικονομική)
και (iii) να παραδώσουμε και εμείς την πατρίδα μας, ακέραιη, κυρίαρχη και
ελεύθερη, στους απογόνους μας.  

(Αναγνωρίστε τους προγόνους σας, αγωνιστές του 1821)

Aριστείο  ανδρείας                    Δίπλωμα  αριστείου ανδρείας
(Αργυρό, χάλκινο, σιδερένιο)

Δίκαστρο,1968. 
Στο μαγαζί του Κων/νου Β. Καρφή.

Διακρίνονται: Ιωάννης Σ. Κόρδας, 
Βασίλειος Ι. Καρφής, Γεώργιος Λ. Πιλάλης, 
Ελένη Κ. Καρφή, Ιωάννης Λ. Καρφής, 
Γρηγόριος Ξ. Αγγελόπουλος, 
Κων/νος Β. Καρφής,
Παπα-Χαράλαμπος Νιώρας, 
Δημήτριος Π. Χριστόπουλος.

(Φωτ. Λ.Ι.Κ.)

(συνέχεια από σελ. 5)Οι αγωνιστές του 1821, από το Δίκαστρο (Ζημιανή)

Ο Πάνος Ζημιανίτης ή Πανουργιάς ήταν τον προηγούμενο αιώνα,
εδώ, στο χωριό μας, πρακτικός γιατρός. Ήταν ασπούδαστος, αλλά γεννη-
μένος για πρακτικός γιατρός, κτηνίατρος, παθολόγος, χειρούργος. Ήταν
γνωστός σε όλη την περιοχή. Τον καλούσαν και έτρεχε  σε όλα τα χωριά
και γιάτρευε τις αρρώστιες  και τα τσακίσματα, και ανθρώπων και ζώων,
με την ίδια μέθοδο. Οι γιατρειές του είχαν επιτυχία εκατό τα εκατό. 

Το καλοκαίρι του 1930 κατέβηκε στη Λαμία. Στη Λαμία είχε φαρμακείο
ένας φαρμακοποιός, ονόματι Καϋλάνης. Η γυναίκα του Καϋλάνη ήταν
άρρωστη βαρειά, είχε μαζευτεί πύον στο στήθος της και οι γιατροί
φοβόταν  να το σπάσουν, γιατί έλεγαν, ότι θα πάρει δηλητηρίαση όλο το
σώμα της και  σίγουρα θα πέθαινε. Την είχαν ξεγράψει, έλεγαν ότι ήταν
αγιάτρευτη, την άφησαν έτσι, ό,τι γίνει…

Κάποιος,  εκεί στο Φαρμακείο,  λέει στον Καυλάνη, ότι είχε  ιδεί  τον
πρακτικό γιατρό, τον  Πανουργιά, απ΄ το Δίκαστρο, το πρωί, στο Πάρκο,
στη Λαμία. Αμέσως ο Καϋλάνης λέει: τρέξτε και φέρτε τον Πανουριά στο
σπίτι. Βρήκαν τον Πανουργιά και τον πήγαν στο σπίτι του  φαρμακοποιού
και εκεί ο Καϋλάνης του λέει: Γιατρέ  κοίταξε, σε παρακαλώ, τη γυναίκα
μου, πεθαίνει. 

Αφού την κοίταξε ο Πανουργιάς, βγάζει από το σελάχι του ένα
τρυπητήρι  και τους λέει: Φέρτε μια λεκάνη, δώ βρέ. Μόλις του πήγαν την
λεκάνη, τρυπάει τη γυναίκα στο στήθος και αμέσως γέμισε  η λεκάνη
πύον. Φέρτε δώ βρέ, λίγο οινόπνευμα, λέει ο Πανουριάς  και λίγο βαμβάκι.

Την καθάρισε
καλά τη γυναίκα,
την σταύρωσε και
της λέει: περαστι-
κά σου.

Η γυναίκα
άνοιξε αμέσως τα
μάτια της και  ρώτησε: ποιος με έσωσε; Της  απάντησαν: ο κ. Πανουργιάς,
ο γιατρός, από το Δίκαστρο. Tότε, ο Καϋλάνης λέει στον Πανουργιά:
Αυτό το δωμάτιο θα είναι δικό σου, γιατρέ, όσο ζεις, να έρχεσαι να
κοιμάσαι μέσα. Έτσι, ο Πανουργιάς, εξασφάλισε, όσο ζούσε, τον ύπνο,
στο σπίτι του φαρμακοποιού Καϋλάνη, όταν τον έφερνε ο δρόμος στη
Λαμία. 

Οι πρακτικοί  γιατροί, τότε, στα παλιά τα  χρόνια, στα χωριά, πήγαιναν
και  γιάτρευαν, ίσια-ίσια, για φαί ή για ύπνο το βράδυ. Τα ιατρικά χαρίσματά
τους πίστευαν, ότι  τάχαν απ΄ τη φύση, απ΄ το Θεό και ότι δεν έπρεπε να
πληρώνονται, όταν εξέταζαν και γιάτρευαν αρρώστους. Tόχαν σε
αμαρτία, σε κακό, να πάρουν πληρωμή. Γιάτρευαν χωρίς λεπτά, για την
ψυχή τους, για το Θεό…, έτσι, για τα πεθαμένα τους. Κι ήταν ξακου-
στοί…

Από το τετράδιο 
του Βασίλη Ιωάννου Καρφή (1911)

Τρυπητήρι, νυστέρι.  
(πρακτικού γιατρού-χειρουργού)

Πάνος Ζημιανίτης ή Πανουργιάς
(Πρακτικός γιατρός Κτηνίατρος, Παθολόγος, Χειρουργός)         



Αδελφοί μου, το βράδυ της Ανά-
στασης του Χριστού μας, θα ση-
μάνουν χαρμόσυνα οι καμπάνες

για να διαλαλήσουν το θάνατο του θανάτου,
την κατάργηση του πένθους και της λύπης.
Θα σημάνουν για να διατρανώσουν την πίστη
μας, και να μας πληροφορήσουν, ότι ο σω-
ματικός μας θάνατος, δεν είναι το τελευταίο
συμβάν της ζωής μας.

Να έχουμε πάντα υπόψη μας ότι ο Χριστός
δεν αναστήθηκε για τον Εαυτό Του, αλλά για
να γίνουμε και εμείς «σύμφυτοι» της Ανά-
στασής Του. Πίστη στο θάνατο του θανάτου
και στην Ανάσταση των κεκοιμημένων εκ-
φράζονται και από τις αναμμένες λαμπάδες
που κρατούμε όλοι οι πιστοί εκείνο το βράδυ. 

Ο Ιησούς προδίδεται από τον Ιούδα, ο
Πέτρος προς στιγμήν τον αρνείται, ραπίζεται,
χλευάζεται, μαστιγώνεται και τελικά σταυ-
ρώνεται από τους συμφεροντολόγους και
αγνώμονες συμπατριώτες Του.

Η Μεγάλη  Σαρακοστή μας προέτρεψε
να ξεκινήσουμε να φθάσουμε στον προορι-
σμένο σκοπό, που δεν οδηγεί πουθενά αλλού,
παρά στο λιμάνι της ημέρας της Ανάστασης,
έχοντας σαν εφόδια, την νηστεία, την άσκηση
και τα δάκρυα μετανοίας. 

Έτσι  το πένθος της αυτογνωσίας λουσμένο
στο φως της Ανάστασης, για τον πραγματικό
χριστιανό, γίνεται ανέκφραστη χαρά, αγαλ-
λίαση και προσμονή του μέλλοντός του.

Κατά την λιτανεία του Επιταφίου, δεν συ-
νοδεύουμε κάποιον κοινό θνητό αλλά τον
Θεάνθρωπο, την Αυτοζωή, που σε λίγο θα
φύγει από τον τάφο για να χαρίσει σε όλον
τον κόσμο την Ανάσταση .

Γι’αυτό πολύ ωραία δύο νεοέλληνες ποι-
ητές μας εκφράζονται με αξιοθαύμαστη πε-
ποίθηση λέγοντας : «Πλάκες που στέκατε
βαριές – στα μνήματα και στις καρδιές –
σας έσπασε ο Χριστός μας»(Βερίτης). Και
ο  Ελύτης γράφει : «Θέ μου πρωτομάστορα
– μέσα στις πασχαλιές και εσύ – Θέ μου
πρωτομάστορα-μύρισες την
Ανάσταση».Αδελφοί μου,  χρειάζεται πίστη
,και η πίστη η πραγματική ,είναι για τους
τολμηρούς. Εάν είμαστε τυλιγμένοι στην απι-
στία, να είμαστε σίγουροι, ότι δημιουργούμε
κάποια νοητική στενότητα. Είμαστε αποκλει-
σμένοι  από τα φώτα της Χριστιανικής αγωγής
και ξεφυτρώνουν χωρίς να το καταλάβουμε
εσωτερικές εντάσεις και πιέσεις, που ανα-
πόφευκτα κάποτε θα εκραγούν.

Μερικοί Δυτικοαναθρεμμένοι ,νομίζουν
ότι σε Δύση και σε Ανατολή όλοι οι όροι της

ανθρώπινης ζωής, έχουν το ίδιο περιεχόμενο.
Προσπαθούν να μας απαλλάξουν από αρ-
ρώστιες που ποτέ δεν περάσαμε και μας
αρρωσταίνουν με την ψεύτικη θεραπεία
των. Επιθυμούν σώνει και καλά να επιβάλουν
την παγκοσμιοποίηση σύμφωνα με τα μέτρα
τους .Θέλουν, με γνώμονα το συμφέρον
τους, να δημιουργήσουν  το υπερκράτος,
την υπεροικονομία,  την υπερθρησκεία
που δεν θα υπηρετούν τον Άνθρωπο, αλλά
τον Αντίχριστο, γιατί θα αφαιρούν τις ελευ-
θερίες των ανθρώπων, προκειμένου να γίνουν
πιόνια στα χέρια των ισχυρών της γης. Δεν
καταλαβαίνουμε πόσο ραδιούργα σκέπτονται
; Αρχίζουν σιωπηλά, σιωπηλά να μας ξε-
κόβουν από τις ρίζες μας, να μας χωρίζουν
από την ιστορία και παράδοσή μας, να
μας απομακρύνουν από τα σπίτια μας, να
μας κάνουν αλλοδαπούς στον τόπο μας,
να αποστραφούμε την Ελληνική γλώσσα
μας, να μας παίρνουν τα παιδιά από τα
σπίτια μας  γιατί είναι άνεργα και να τα
ξεκόβουν από την οικογένεια την οποία
πάνε να την διαλύσουν οριστικά. Η παγ-
κοσμιοποίηση, η σωστή και ασάλευτη παγ-
κοσμιοποίηση ήλθε στην ανθρωπότητα από
τότε που δίδασκε και ευεργετούσε τον άν-
θρωπο ο Χριστός. Μεταξύ των άλλων στις
ομιλίες του, έλεγε στους συμπατριώτες του
Ιουδαίους : «Εκτός από σας, έχω και άλλα
πρόβατα που δεν είναι από το μαντρί σας,
αλλά είναι διασκορπισμένα μεταξύ των
ειδωλολατρών και πρέπει να τα οδηγήσω
να ενωθούν με τα άλλα . Εκείνα θα ακού-
σουν τη φωνή μου, θα γίνουν μία ποίμνη
και θα έχουν ένα Ποιμένα». Εν Ιησού Χρι-
στώ αδελφοί μου δεν υπάρχουν «Ιουδαίοι
ή Έλληνες , δεν υπάρχουν δούλοι ή ελεύ-

θεροι, δεν υπάρχουν γυναίκες ή άνδρες,
όλοι είμαστε ένα» (Γαλ. γ.28).

Αυτός λοιπόν είναι ο Μόνος, που δεν
θέλει να βλέπει τους ανθρώπους να δυστυ-
χούν, και τα παιδιά των να υποφέρουν .
Αυτός  έφερε την παγκοσμιοποίηση μπροστά
από τόσους αιώνες με ηθικά, ανθρώπινα
και προοδευτικά πρότυπα .

Δεν ανέχεται να βλέπει αυτούς που κό-
πτονται σήμερα για την συμφεροντολογική
παγκοσμιοποίηση, να κρατούν την Δαμόκλεια
σπάθη επάνω από τα ανθρώπινα κεφάλια
και προπαντός επάνω από την νεότητα που
την ταΐζουν ακαθαρσίες, που υποφέρει
από ναυτία και ζαλίζεται, που δεν έχει
πουθενά και σε κανέναν εμπιστοσύνη,
που βασανίζεται μέσα στο πέλαγος  της
ανεργίας και που παραδέρνεται από όσα
ακούει και βλέπει γύρω της.

Και αν αδελφοί μου ο Μιχαήλ Γκορμπα-
τσόφ ομολόγησε προς τον λαό του που υπέ-
φερε ότι «οι ηθικές αξίες που δημιούργησε
και εξέφρασε για αιώνες η θρησκεία –και
εννοεί την Ορθοδοξία – αυτές μπορούν να
βοηθήσουν στην προσπάθεια αναγέννησης
της Πατρίδας μας».

Και αν ο πρόεδρος της Γαλλίας Ντε –
Γκώλ , στην εφημερίδα Μακεδονία 06/05/67
δήλωνε «Αν εκκλησιάζομαι τώρα τακτικά δεν
είναι από μία συνήθεια . Είναι από καταλα-
γιασμένη πίστη …Σε τίποτα δεν με εμποδίζει
η θρησκευτική μου πίστη να θαυμάζω ή να
μελετώ, ή να παραδέχομαι, ή να αγωνίζομαι
για την επιστήμη . Η θρησκευτικότητά μου,
ποτέ δεν με εμπόδισε να αγκαλιάσω την
αληθινή καινοτομία, την αληθινή κατάκτη-
ση».

Και αν αυτοί έλεγαν αυτά, εμείς το μόνο
που μπορούμε να πούμε σήμερα σε όλους
τους πραγματικούς Χριστιανούς, που θα γιορ-
τάσουν με τα καλύτερα χρώματα την Ανά-
σταση και τον Νικητή του θανάτου είναι : «
Δεῦτε, ἀδελφοί μου, λάβετε φῶς,
ἐκ τοῦ ἀνεσπέρου φωτός καί δοξά-
σατε Χριστόν τόν Ἀναστάντα ἐκ
νεκρῶν». Αυτός και μόνο θα μας σώσει.

Χ ρ ι σ τ ό ς   Α ν έ σ τ η 
αδέλφια μου
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Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ & ΕΜΕΙΣ
«Ποῦ σου θάνατε τό κέντρον, ποῦ σου θάνατε τό  νῖκος;» (Ιωάν.Χρυσόστ.)

   

««Μη λες τα μυστικά σου σε κάθε άνθρωπο
και μη δέχεσαι εύνοια και φιλία από αυτόν 

που σου είναι άγνωστος»

( . . .)   ( . .  19)
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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

Στη Λαμία, στις 28 Δεκεμβρίου 2013 στο κέντρο
«ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ» έγινε η ετήσια χοροεσπερίδα του
Συλλόγου. 

Η συμμετοχή των συγχωριανών μας ήταν αποκαρδιωτική,
όμως οι λίγοι κι εκλεκτοί που παραβρέθηκαν, πέρασαν μια
ευχάριστη βραδιά. 

Ελπίζουμε του χρόνου να συμμετέχουν και αυτοί που …
απουσίαζαν!

Στην Αθήνα, το μεσημέρι της Κυριακής 26 Ιανουα-
ρίου 2014, έγινε η ετήσια χοροεσπερίδα του Συλλό-
γου στο κέντρο «ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ». 

Οι Δικαστριώτες  και οι φίλοι του χωριού μας, έδειξαν με
την παρουσία τους ότι ξέρουν και μπορούν να συμμετέχουν,
να ανταμώνουν και να γλεντάνε.  Και του χρόνου ακόμη κα-
λύτερα!

Εκδηλώσεις του Συλλόγου

Δικαστρο, Απόκριες 2014Χοροεσπερίδα,Λαμία 2014

Χοροεσπερίδα,Λαμία 2014

Χοροεσπερίδα,Λαμία 2014

Κοπή πίτας, Αθήνα 2014


