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Σάββατο 15 Αυγούστου. Αρτοκλασία στην
Παναγία . Πλήθος κόσμου παρακολούθησε την
Θεία Λειτουργία και την αρτοκλασία που ακολού-
θησε στην Παναγία στον Μαχαλά .

Κυριακή 16 Αυγούστου. Bραδιά έντεχνου
τραγουδιού. Μια ευχάριστη έκπληξη από την ορ-
χήστρα έντεχνου τραγουδιού. Απολαύσαμε όλοι
παλιά  τραγούδια άλλων εποχών  αλλά και σύγ-
χρονες μελωδίες .

Δευτέρα 17 Αυγούστου. Έγινε γενική συνέ-
λευση με απολογισμό των πεπραγμένων της προ-
ηγούμενης χρονιάς Από τα Δ.Σ. του Συλλόγου και
του Μουσείου. Ακούστηκαν προτάσεις και ιδέες
πού έτυχαν της αποδοχής από το Δ.Σ. . Επίσης
έγινε απονομή τιμητικών πλακετών στους Μάκη
Μάτσα και Δρ. Κατίνα Χαμπέρη  για την προ-
σφορά τους. 

Τετάρτη 19 Αυγούστου. Γιορτή νεολαίας .
Από νωρίς το βράδυ μέχρι τα ξημερώματα η νε-
ολαία του χωριού διασκέδασε όπως αυτή ξέρει
να διασκεδάζει .

Πέμπτη 20 Αυγούστου. Έγινε εκπαιδευτικό
πρόγραμμα ξενάγησης στο Μουσείο . Αργότερα
πραγματοποιήθηκε η συνάντηση γυναικών και
εγκαίνια του Μύλου  παρουσία του Δημάρχου κ.
Θύμιου  Παπαευθυμίου και του Αντιδημάρχου κ.
Βασιλείου Μπότση. Το γύρισμα της μυλόπετρας

«έβγαλε» αλεύρι για πρώτη φορά μετά  από
πολλά χρόνια . Η συγκίνηση ήταν έκδηλη   στα
μάτια των  μεγάλων που τους θύμισε παλιές επο-
χές με το άλεσμα , αλλά και ο εντυπωσιασμός
των νέων  από αυτό που έβλεπαν και που γνώ-
ριζαν μόνο από τις ιστορίες των παππούδων
τους,  σχετικά με τον Μύλο. Πλέον θα αποτελεί
ένα στολίδι – αξιοθέατο για το χωριό, που μαζί
με το Μουσείο θα αξίζει κάποιος να επισκεφθεί.

Σάββατο 22 Αυγούστου. Αν και ο καιρός
μας έκανε «τσαλίμια» μέχρι την τελευταία στιγμή
, τελικά μας έκανε την χάρη και δεν έβρεξε . Έτσι
το Δικαστριώτικο Αντάμωμα  , για 25η χρονιά
ανελλιπώς  , ήταν το αποκορύφωμα της εβδομά-
δας των εκδηλώσεων . Η μεγάλη προσέλευση
των συγχωριανών μας αλλά κα των φίλων  του
Δικάστρου , η ορχήστρα του κ. Αρκαδόπουλου
με παραδοσιακή μουσική και τραγούδια  , τα χο-
ρευτικά του χωριού μας με την διδασκαλία των
Βασίλη και Γιάννη Καρφή , η συμμετοχή όλων
των παρευρισκομένων στο γλέντι , κράτησαν
τους χορούς μέχρι τα χαράματα.

Το Δ.Σ. ευχαριστεί όλους για την συμμετοχή
τους και την προσφορά τους στις  παραπάνω 

εκδηλώσεις  και εύχεται σε όλους  
καλή αντάμωση του χρόνου !

Εκδηλώσεις Καλοκαίρι 2015
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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 Ο Υ Ρ Γ Ι Α  -  Ε Κ Τ Υ Π Ω Σ Η

ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ο.Ε.

YΨΗΛΑΝΤΟΥ 55 ΛΑΜΙΑ

Τηλ.: 22310 34521 • FAX: 22310 43856

e-mail: papress@hotmail.com

κοινωνικα ENIΣΧΥΣΑΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ,  ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 

& TO ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΣ στους τραπεζικούς 
Λογαριασμούς 
του Συλλόγου 

Απανταχού 
Δικαστριωτών

Εθνικής Τράπεζας:
067/559811-79

Eurobank πρώην Τ.Τ.:
0026.0740.1.1.

0101676583

Τράπεζα Πειραιώς:
6292-010108-741

Άρθρα - Κείμενα
Αγγελίες-Ανακοινώσεις

στο μέλος της Συντακτικής Επιτροπής:

Κων/νο Γ. Καρφή
Σιδ. Σταθμό Λιανοκλαδίου

Τ.Κ. 35100 ΛΑΜΙΑ

Συνδρομές - 
Προσφορές

Για συνδρομές – 

οικονομική ενίσχυση για το μουσείο 

Εθνική τράπεζα  Αρ. Λογαριαμού:

825/747841-02
Tράπεζα Πειραιώς  Αρ. Λογαριαμού:

6292 -  128468 -  148

Γεννήσεις
• Ο Παναγιώτης Γεωργίου και η Δήμητρα Καμ-
πούρη απέκτησαν αγόρι στις 19-8-15.

• Ο Κληροδέτης Βασίλειος και η Λουκία Κα-
ραΐσκου απέκτησαν γιο στις 28-5-15.

Να τους ζήσουν!

Γάμοι
• Η Πολυξένη Ιωάννου Ζημιανίτου και της Κων-
σταντίας Μπίκα παντεύτηκε τον Ελευθέριο Θε-
μιστοκλέους Δαλαμάγκα και της Δόμνας
Δαλαμάγκα στις 18/7/2015 στην Αγία Σοφία Ψυ-
χικού.

• Η Καραΐσκου Λουκία του Γεωργίου παντρεύ-
τηκε στις 4-5-14 με τον Βασίλειο Κληροδέτη του
Μιχαήλ στην Θεσσαλονίκη.

• Ο Γιαννακόπουλος Θεόφιλος του Γεωργίου και
η Γεωργία Κουράση του Χρήστου παντρεύτηκαν
στις 30-8-15.

Να ζήσουν ευτυχισμένοι!
Θάνατοι
• Στις 10-7-15 απεβίωσε ο Καραΐσκος Παναγιώτης
ετών 91. Εψάλη και ετάφη στη Μακρακώμη.
• Στις 11/7/15 απεβίωσε π. Ζαγκουβάς Χρήστος
ετών 85. Εψάλη και ετάφη στη Μακρακώμη.
• Απεβίωσε ο Κορδολέμης Δημήτριος. Εψάλη και
ετάφη στην Μ. Βρύση Λαμίας.

• Στις 7-9-15 απεβίωσε η Καραΐσκου Λουκία του
Ηλία ετών 84. Εψάλη και ετάφη στη Θες/νίκη.

• Στις 9-9-15 απεβίωσε η Ζημιανίτη Μαρία σύζυ-
γος Χρήστου ετών 60. Ετάφη στους Αγίους
Αναργύρους Αθηνών.

• Στις 16-9-15 απεβίωσε ο Παπαδημητρίου Ιωάν-
νης του Χρήστου ετών 95. Ετάφη στην Αθήνα.

• Στις  5-8-15 απεβίωσε ο Τζατζαδάκης Ευάγγε-
λος σύζυγος Ευανθίας Πιλάλη ετών 72. Ετάφη
στην Αθήνα.

• Στις 20-9-2015 απεβίωσε η Βλάχου Ελισάβετ
(Σάββα) ετών 87.Ετάφη στη Λαμία.

• Στις 23-9-15 απεβίωσε η Κατερίνα Λάππα Νιώρα
κόρη της Ολυμπίας Γεωργίου Καρφή ετών 35.
Ετάφη στη Χαλκίδα.

Θερμά συλλυπητήρια!

Καλόυχος Ηλίας του Παναγιώτη .................. 20€
Καραΐσκος Γεώργιος του Ηλία ......................20€
Γιαννακάκης Ηλίας ........................................10€
Κόρδας Λάμπρος του Κων/νου ......................5€
Ζημιανίτου Πολυξένη ....................................10€
Γεωρνάρας Γεώργιος ....................................20€
Ρήγας Δημήτριος............................................20€
Γράββαλος Ευάγγελος ..................................10€
Τσατάλας Ιωάννης ....................................10,70€
Σεραφείμ Χριστόπουλος ................................20€
Πιλάλης Αθανάσιος........................................20€ 
Λάμπος Γεώργιος ..........................................10€ 
Αλεξόπουλος Ιωάννης ..................................20€ 
Γιαννακάκης Γρηγόριος ..................................5€
Κατσαρή Αντωνία ..........................................25€
Καρφής Βασίλειος ........................................20€ 
Χριστοπούλου Βασιλική ................................20€ 
Καρράς Δημήτριος ........................................30€
Χριστόπουλος Λάμπρος ................................20€
Καρφής Ηλίας ................................................20€
Χαμπέρη Ελένη ..............................................20€ 
Χάνος Ευάγγελος ..........................................10€
Ρήγα Ειρήνη ....................................................5€
Γεδεών – Ειρήνη Παπαστάυρου ....................20€ 
Παπασταύρος Παναγιώτης ............................20€ 
Ρήγα Ιωάννα ..................................................10€  
Κόρδας Σεραφείμ του Πέτρου ......................10€ 
Κόρδας Πέτρος του Κων/νου........................50€
Σουλιώτης Παναγιώτης ..................................20€ 
Καλογιάννη Σταυρούλα ................................30€ 
Καλογιάννη Αριάδνη ......................................20€ 
Λάμπος Δημήτριος – Πότσικα Αγγελική ........20€ 
Γιαννακόπουλος Σεραφείμ του Θεοφίλου ....25€ 
Καρακώστας Παναγιώτης ..............................20€ 
Πιλάλης Ιωάννης ............................................10€ 
Γράββαλος Λάμπρος......................................20€ 
Χριστόπουλος Κων/νος – Πιλάλη Όλγα ........20€ 
Γκιόλας Χρήστος............................................20€ 
Κυριακάκη Αργυρούλα ..................................20€ 
Ρήγας Σπυρίδων ............................................20€ 
Καρφής  Κων/νος του Ιωάν. ..........................10€ 
Οικογένεια Κόρδα Σεραφείμ του Ιωάν. ........60€ 
Λάμπος Σπυρίδων ..........................................10€ 
Αργυρίου Κυριάκος........................................10€ 
Ρήγα - Χαραλάμπου Ελένη ............................40€ 
Καρακώστα Βασιλική ....................................40€ 
Ζημιανίτη Ερμιόνη ..........................................30€
Κόρδα Βασιλική..............................................10€ 
Οικογένεια Κόρδα Αικατερίνης......................50€ 
Γιαννακόπουλος Αναστάσιος ........................20€ 
Βαγιάκος Γεώργιος........................................20€ 
Τσώνος Γεώργιος ..........................................20€
Τσίτσος Ιωάννης ............................................20€ 
Τσιμπάνος Νικόλαος ......................................30€ 
Χριστόπουλος Ιωάννης του Κων/νου ............30€ 
Τσιμπάνος Δημήτριος ....................................30€ 
Γράββαλος Ανδρέας......................................35€
Λαϊτσας Χρήστος............................................50€
Υφαντής Ανδρέας ..........................................50€
Κόρδας Παναγιώτης του Σπυρ. ....................20€
Λαμπαδιάρη - Τελώνη Γεωργία ......................20€
Τελώνη Λόλα ..................................................20€ 

Συνδρομές Μουσείου
Τραγουδάρα Ευαγγελία ....................................10€
Γεδεών Παπασταύρου Ειρήνη ..........................10€
Αρμακά Ελευθερία ..............................................5€
Καλότυχος Θωμάς ............................................10€
Σουλιώτης Παναγιώτης ....................................10€
Λάμπος Δημήτρης – Αγγελική .......................... 10€
Γιαννακόπουλος Σεραφείμ ................................25€
Καρακώστας Παναγιώτης ..................................10€
Καρφής Λεωνίδας του Γεωργίου ......................20€
Βαγιάκος Γιώργος..............................................20€

Εις μνήμην
•Ο Νικόλαος Γλύκας εις μνήμην της συζύγου
του Χριστίνας Κατσαρή πρόσφερε στο σύλλογο
50€.

•Η Σουλιώτη Παναγιώτα 30€ εις μνήμην του
Σουλιώτη Κων/νου.

•Η Κουτσουμπίνα Ελένη 20€. Συνδρομή εις
μνήμην των γονέων Βασίλη και Σωτηρίας Κου-
τσουμπίνα το γένος Ρήγα Γεώργ.

•Ο Καραΐσκος Κων/νος του Ιωάννη εις μνήμην
των γονέων του Ιωάννη και Αρετής 20€.

•Η Kόρδα Ρένα εις μνήμην της θείας της Βλάχου
Ελισάβετ (Σάββα) 200€.

• H Άννα Λάμπου του Γεωργίου εις μνήμην του συ-
ζύγου της Γεωργίου Αθ. Λάμπου της Πηγής και του
Δημήτρη Σάκουλη 50€.
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Aνακοίνωση
Παρακαλούμε όποιος έχει δώσει συνδρομή για τον Σύλλογο
ή το Μουσείο και δεν υπάρχει το όνομά του  στην εφημερίδα,
να επικοινωνήσει με  τον κ. Κώστα Καρφή στο τηλ. 974038172
για την αναγραφή του στους συνδρομητές.

H Eπιτροπή για την «Απόδοση  του Δικαίου» της   YAD VASHEM, της  Ισ-
ραηλινής Κυβέρνησης, με επιστολή της,  ανακοίνωσε  στην Ειρήνη Ραγιά-
Βλάχου, ότι αποφάσισε:

* Nα απονείμει στους γονείς της Γεώργιο και Αθηνά Βλάχου τον τίτλο
του «Δικαίου μεταξύ των Εθνών», για την «βοήθεια που προσέφεραν  προς
τους Εβραίους, κατά την περίοδο του ολοκαυτώματος,  με κίνδυνο της ζωής
τους»

*  Να  αποστείλει  στην Ισραηλινή πρεσβεία, στην Αθήνα,   ένα μετάλλιο
και πιστοποιητικό της τιμής, η οποία και θα οργανώσει  μια ειδική τελετή
προς τιμήν τους. 

*  Να προστεθούν στον «Τοίχο των Δικαίων», στο ΥAD VASHEM, στο Ισ-
ραήλ,  τα  ονόματά  τους. 

H οικογένεια Βλάχου τιμάται από το YAD VASHEM, διότι κατά την πε-
ρίοδο της κατοχής, φιλοξένησε στο σπίτι της,  στο Δίκαστρο, για μεγάλο
χρονικό διάστημα   τον  επιχειρηματία Μίνωα  Μάτσα και την οικογένειά
του, η οποία λόγω του «Εβραϊκού Θρησκεύματός της» καταδιώκονταν από
τις Αρχές της Γερμανικής κατοχής. 

Λεωνίδας Ιωάννου Καρφής

Μια τιμητική διάκριση,
για την Οικογένεια Βλάχου

Ο  Καποδίστριας  όταν  έφθασε  στον τόπο μας  από Ρωσία,

τις εντυπώσεις του αυτές  τις  διηγήθηκε  στον μελλοντικό του

δολοφόνο!  (Τερτσέτη  Άπαντα  Γ , σελιδ.214 ) .

Αλλά  πού να το  ξέρει! 

Βρισκόμαστε στο έτος 1828, όταν ο Γεώργιος Μαυρομιχά-

λης, πήγε στην Αίγινα  να  επισκεφθεί  τον νεοφερμένο στην

Ελλάδα  Καποδίστρια  για να κυβερνήσει τον τόπο μας .

Εφόρεσε την λαμπρότερη  στολή  του, βουτηγμένη στο μά-

λαμα ! Γελούσαν τα φορέματά του, γελούσε η καρδιά του, γιατί

ο νέος  είχε κλίση  προς  τον  Κυβερνήτη, και περίμενε να του

ανατεθούν  μεγάλα  αξιώματα. Γιός  δά, της μεγάλης οικογέ-

νειας  Μαυρομιχάλη ! Τον δέχθηκε σαν πατέρας προς υιόν,

αλλά του είπε : «Δεν σε επαινώ διά τα φορέματά σου, και  πριν

πατήσω  τα  χώματα  τα Ελληνικά σκεπτόμουνα πάρα πολλά

για την Ελλάδα. Αφού ήλθα και είδα, το βεβαιώθηκα. Είναι και-

ρός που πρέπει να φορούμε όλοι, ζώνη δερμάτινη, και να

τρώμε  ακρίδες  και άγριο μέλι. Είδα πολλά στη ζωή μου, αλλά

σαν το θέαμα αυτό όταν έφθασα εδώ, δεν  είδα κάτι παρόμοιο

ποτέ, και άλλος να μη το δει . Προβλέπω  μεγάλα  δυστυχήματα

διά την. Πατρίδα, αν  εσείς  δεν είσθε σύμφωνοι μαζί μου, και

εγώ με εσάς .Φώναζε ο δυστυχής λαός μας! Ζήτω ο Κυβερνήτης

ο σωτήρας μας, ο ελευθερωτής μας, φωνάζανε γυναίκες ανα-

μαλλιασμένες, άνδρες με λαβωματιές πολέμου, και ορφανά

γδυτά κατεβασμένα από τις σπηλιές.

Δεν ήταν η φωνή τους, φωνή χαράς στην υποδοχή μου,

αλλά ένας θρήνος. Η γη κάτω εβρέχετο από δάκρυα. Εβρέ-

χετο η μυρτιά και η δάφνη με τα οποία εστολίζετο ο δρόμος από

το γιαλό, ως την Εκκλησία. Ανατρίχιαζα, μου έτρεμαν τα γό-

νατα, η φωνή του λαού έσχιζε την καρδιά μου. Μαυροφορε-

μένες μάνες, γέροντες, μου ζητούσαν να αναστήσω τους

πεθαμένους τους. Μανάδες μου έδειχναν εις το βυζί τα παιδιά

τους  και μου λέγανε να τα ζήσω, και ότι δεν τους απόμεινε τί-

ποτα άλλο, παρά εκείνα και εγώ. Και με το δίκαιο τους μου

ζητούσανε όλα αυτά, γιατί εγώ ήλθα, και εσείς με προσκαλέ-

σατε  να οικοδομήσω, να θεμελιώσω Κυβέρνηση. Και Κυ-

βέρνηση καθώς πρέπει, ζει, ευτυχεί τους ζωντανούς ,ανασταίνει

τους πεθαμένους, όταν αυτή διορθώνει τη ζημιά του θανάτου

και της αδικίας. Δεν ζει ο άνθρωπος, ζει το έργο του, και  καρ-

ποφορεί αν ο Διοικητής είναι δίκαιος και αν το κράτος έχει συ-

νείδηση, ευσπλαχνία και μέτρα σοφίας.

Δύναμαι εγώ να κάνω όλα αυτά, και να δικαιολογήσω την

υποδοχή του κόσμου; Δύναμαι να πράξω κάτι, χωρίς τη σταθερή

ομοφροσύνη των πρώτων του τόπου; Δεν είναι κίνδυνος  ότι τα

αγαθοεργήματά τους εις τον αγώνα έχυσαν πλησμονήν ορέξεων

και απαιτήσεων εις τα στήθη των, - πλησμονήν αφιλίωτη με το

γενικό καλό, με το κύρος της εξουσίας και με την ευτυχία του

λαού; Αν όμως ευρεθώμεν εις αντιλογίαν, αντίμαχοι εις το

φρόνημα, ποιός θα μονομερίσει; Εγώ ή εκείνοι; Υιέ του

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ  

ΜΟΛΙΣ  ΕΦΘΑΣΕ  ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ  ΕΛΛΑΔΑ
Του καθηγητού Λάμπρου Γράββαλου 

συνέχεια στη σελ. 7

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

• Ο Μιλτιάδης – Μιχάλης  Καραΐσκος του Κωνσταν-
τίνου και  της Ευδοκίας, πέρασε στην Φαρμακευτική
Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών.

• Ο Νασόπουλος  Βασίλειος του Νικολάου (εγγονός
του Βαγγέλη Καλότυχου), πέρασε πρώτος στο Τ.Ε.Ι.
Λαμίας στο τμήμα Πληροφορικής και Δικτύων.

• Η Αχλαδιώτη  Βασιλική του Δημητρίου (της Σωτη-
ρίας Κουτσομπίνα – το γένος Γεωργίου Ρήγα),  πήρε
πτυχίο με άριστα στην Αγγλική Φιλολογία του  Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης.  

• Η Καραίσκου Αφροδίτη του Γεωργίου  μετά την
αποφοίτησή της από την Φιλοσοφική του Α.Π.Θ.,
μετά από εξετάσεις πέρασε στο τμήμα Πολιτικών
Επιστημών στο Δημοκρίτειο  Πανεπιστήμιο.

• Η Ευθυμία – Μαρία Γεδεών του Δημητρίου – Χρή-
στου και της Ειρήνης το γένος Παπασταύρου εγ-
γονή του Παναγιώτη Μουσαντέκ και της Μάρθας
από τον πέρα Μαχαλά πέρασε στο τμήμα Φιλολο-
γίας της Φιλοσοφικής σχολής του Εθνικού και Κα-
ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Καλή Σταδιοδρομία!
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του Λεωνίδα Ιωάννου Καρφή,
Αντιστρατήγου ε.α.

(συνέχεια στη σελ.5)

Η ανακαίνιση και τα εγκαίνια
λειτουργίας

Στις 20 Αυγούστου 2015, και ώρα 19,00, ετελέ-
στησαν, στη θέση «μύλος»,  τα εγκαίνια έναρξης της
λειτουργίας του ανακαινισμένου μύλου του Δικά-
στρου. Στην τελετή παραβρέθηκαν και τίμησαν  με
την παρουσία τους,  ο Δήμαρχος Μακρακώμης-
Σπερχειάδας  κ.  Θύμιος Παπαευθυμίου, ο τέως Δή-
μαρχος Αγίου Γεωργίου κ. Νίκος Αντωνόπουλος  και
όλοι οι  Δικαστριώτες, μόνιμοι κάτοικοι και παρα-
θεριστές. Χοροστάτησε ο Αρχιερατικός Επίτροπος
Δήμου Μακρακώμης-Σπερχειάδας   παππα-Ηλίας
Σκαρλάτος,  ιερέας  της Ενορίας  Καστρίου. 

Ήταν μια απλή και σεμνή τελετή και την χάρη-
καν όλοι οι Δικαστριώτες.   Μετά από μια  περίοδο
αχρησίας και καταστροφής, πλέον των 40 ετών, ο
μύλος ανακαινίστηκε εξ’   ολοκλήρου  και είναι  σή-
μερα ένας αξιοθαύμαστος παραδοσιακός μύλος,
έτοιμος  για λειτουργία, αλλά και για  προσέλκυση
επισκεπτών. Εκτός του μύλου, ανακαινίστηκε με
καλντερίμι  και ο περιβάλλον χώρος  και  η τοποθε-
σία, με τα πανύψηλα πλατάνια  και την πέτρινη
Βρύση της, έγινε ένα  αξιοθέατο τοπίο του Δικά-
στρου.

Mέ την ευκαιρία, θα αναφέρω μερικά στοιχεία
της ιστορίας των μύλων του Δικάστρου. Οι μύλοι
ήταν ένα  σημαντικό τεχνικό έργο,  που συνδέον-
ταν  με την οργάνωση  του χωριού, ως κοινότητας
και Ενορίας. Η κατασκευή και οι επισκευές τους
ήταν μεταξύ των πρώτων μελημάτων των κατοί-
κων, καθώς  το αλεύρι, που  χρησιμοποιείται  για τον
επιούσιο άρτο,  ήταν βασικό στοιχείο του  διατρο-
φικού τρίπτυχου  «σιτάρι, αλεύρι, ψωμί».     

Καταγραφή περιουσίας Εκκλησίας
Αγίου Γεωργίου

Από ένα πρακτικό καταγραφής-απογραφής της
περιουσίας του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Δικά-
στρου, που συνέταξε το 1896 ο μακαριστός, ιερέας
και δάσκαλος, παπα-Γρηγόρης Παπαδημητρίου,
προκύπτει, ότι στην περιουσία της Εκκλησίας του
Αγίου Γεωργίου (στα βακούφικα) περιλαμβάνονταν
και δύο Υδρόμυλοι,  ο  «πάνω μύλος» και ο «κάτω
μύλος», οι οποίοι  βρίσκονται κοντά στο ποτάμι
Βέλη, στην δυτική πλευρά του.  

Ο «πάνω μύλος»  λειτουργούσε όλη τη χρονιά

και άλεθε μόνο το σιτάρι και ο «κάτω μύλος»  λει-
τουργούσε  τη χειμερινή περίοδο και άλεθε μόνο
το καλαμπόκι.  Η  περιορισμένη  λειτουργία του
«κάτω μύλου» οφείλονταν στην  χρήση του νερού
του ποταμού. Το νερό, μετά την  κίνηση του «πάνω
μύλου»,  χρησιμοποιούνταν για  το πότισμα των
κήπων του «κάτω-Μαχαλά» και έτσι ο «κάτω
μύλος», την θερινή περίοδο,  δεν μπορούσε να  λει-
τουργήσει, ελλείψει νερού.    

Σήμερα διασώζεται ο «πάνω μύλος», ο οποίος
και ανακαινίστηκε.  Ο «κάτω μύλος»,  από τα μέσα
του προηγούμενου αιώνα, λόγω της μετακίνησης
των κατοίκων προς τα αστικά κέντρα και της συνα-
κόλουθης μείωσης των  αγροτικών καλλιεργειών,
εγκαταλείφθηκε στην αχρησία, με αποτέλεσμα  οι
εγκαταστάσεις του  να καταστραφούν  ή και   να πα-
ρασυρθούν από τα νερά του ποταμού και  να μην
διασώζονται  ευρήματα. 

Η παλαιότητα  των μύλων
Στοιχεία για το χρόνο κατασκευής των μύλων

του Δικάστρου δεν διασώζονται. Η κατασκευή
μύλων, κατά την βυζαντινή περίοδο, δεν φαίνεται
πιθανή, καθώς δεν συνέτρεξαν στο Δίκαστρο  οι
προϋποθέσεις της κατασκευής τους. Η περιοχή, ως
ορεινή,  δεν είχε τόση  γεωργική καλλιέργεια  (σι-
τάρι,  καλαμπόκι), που να δικαιολογεί την  κατα-
σκευή και λειτουργία μύλων.   

Από την  καταγραφή του 1896, συμπεραίνουμε,
ότι  οι μύλοι ανήκαν  εξ΄αρχής στην ιδιοκτησία της
Εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου  και  ότι η ιστορία
της κατασκευής  τους  είναι συνυφασμένη  με την
ιστορία  της Εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου και την
ιστορία της Κοινότητας Δικάστρου, που έχουν τις
απαρχές τους στους πρώτους χρόνους, της τουρ-
κοκρατίας  και της ανεξαρτησίας της Ελλάδας. 

Η ιστορία της Κοινότητας 
Δικάστρου 

Στην περιοχή του Δικάστρου  συνέτρεξαν, από
τα πρώτα χρόνια  της Τουρκοκρατίας,  τα  εξής ιστο-
ρικά γεγονότα, που αποτέλεσαν και τις αιτίες οργά-
νωσης των οικισμών του  χωριού ως Κοινότητας και
Ενορίας:

Η αύξηση του πληθυσμού, με την εγκατάσταση
χριστιανών (λαϊκών και κληρικών)  από τις πεδινές

περιοχές  της επισκοπής Υπάτης (1393-1525). Ο
πληθυσμός, κατά την παράδοση,  είχε ξεπεράσει τις
300 οικογένειες.

Η ανέγερση των πρώτων Εκκλησιών (Παναγίας,
Αγίων Ταγμάτων Σεραφείμ, Αγίου Γεωργίου)  από
την Επισκοπή Υπάτης (1450-1525), για την λειτουρ-
γική στήριξη της πίστης των χριστιανών και  την
ευόδωση των πολέμων τους κατά των Τούρκων,

Η Συνθήκη Αυτονομίας Ταμασίου (1525), σύμ-
φωνα με την οποία οι οικισμοί του Δικάστρου  άρ-
χισαν να οργανώνονται  και  να λειτουργούν ως
αυτοδιοίκητη  κοινότητα   (εκλογή Δημογερόντων,
Προεστών).

Η ιστορία της Εκκλησίας 
του Αγίου Γεωργίου

Η Εκκλησία  του Αγίου Γεωργίου, σύμφωνα με
τα αρχεία της επισκοπής Υπάτης,  κτίστηκε  κατά
τους πρώτους χρόνους της Τουρκοκρατίας, το 1498
και  από το 1525,  που οι οικισμοί του Δικάστρου
συγκροτήθηκαν  σε αυτοδιοίκητη  κοινότητα,    ο
Άγιος Γεώργιος  ορίστηκε Άγιος πολιούχος και προ-
στάτης της Κοινότητας και της Ενορίας του Δικά-
στρου,   ως Άγιος «ελευθερωτής των αιχμαλώτων»,
των υπόδουλων Ελλήνων. 

H Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου φαίνεται,  ότι
ήταν  και Μοναστήρι, καθώς  στην Πρόθεση Μονής
Ρεντίνας, του έτους 1640,  καταγράφονται για τις
Εκκλησίες του  «χωρίου Ζέμιανη», τα ονόματα
τριών Ιερέων (του παπα-Ρίζου, του παπα-Σταμάτη
και του παπα-Γιώργη) και δύο μοναχών (του
Nικοδήμου ιερομόναχου  και της  Λεοντιάδας  μο-
ναχής) και 1901 το όνομα του μοναχού Άνθιμου.

Ως Εκκλησία-Μοναστήρι  ο Άγιος Γεώργιος,
σύμφωνα με  τα  εκκλησιαστικά προνόμια, που πα-
ραχώρησαν οι Τούρκοι στο Οικουμενικό Πατριαρ-
χείο κατά την άλωση της Κων/πολης, είχε το
«Βακούφικο», γιατί τα περιουσιακά του  στοιχεία
(Εκκλησία, μύλοι, χωράφια, προϊόντα) ήταν «Βακού-
φικα», ήταν αφιερωμένα στον Άγιο Γεώργιο  και  η
φορολόγηση, καταστροφή,  κατάσχεση ή αρπαγή
τους,   ήταν ασεβής  πράξη.

Η αναγκαιότητα  των μύλων
Η ανάγκη  άλεσης των δημητριακών προϊόν-

των, από τα «ξεχερσωμένα χωράφια», που άρχισαν

Ο ι  μ ύ λ ο ι   τ ο υ  Δ ι κ ά σ τ ρ ο υ
(Ανακαίνιση, Εγκαίνια, Ιστορία)



να καλλιεργούν οι 300 οικογένειες της Κοινότητας, κατέστησε επιτακτική την
κατασκευή μύλων, στο Δίκαστρο.   Ο μύλος  όμως  ήταν ένα   τεχνικό  έργο του
χωριού, του οποίου η κατασκευή ήταν αδύνατη, κατά τους χρόνους της τουρ-
κοκρατίας, αλλά ήταν και ένα ζωτικό έργο, καθώς  τo αλεύρι ήταν απαραίτητο
για τον επιούσιο άρτο. Κανένας από τους κατοίκους δεν μπορούσε να διαθέσει
την δαπάνη κατασκευής τους.

Οι κάτοικοι του Δικάστρου, για να αντιπαρέλθουν τις αδυναμίες της  κατα-
σκευής  μύλων, επέλεξαν την πλέον συμφέρουσα και πρόσφορη λύση. Το 1525,
που  συγκρότησαν την Κοινότητα  και  ίδρυσαν την Ενορία τους,  κατασκεύασαν
τους μύλους, με προσωπική εργασία και αφιέρωσαν την κυριότητά  στην Εκκλη-
σία-Μοναστήρι  του πολιούχου Αγίου Γεωργίου, για να μπορούν,  οι μύλοι τους
και  τα  δημητριακά  τους προϊόντα νάχουν την  προστασία των προνομίων της
Εκκλησίας (αφορολόγητο, ακατάσχετο).   

,
Η  καταστροφή  των μύλων του Δικάστρου

Τα προνόμια της Εκκλησίας-Μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου και των άλλων
Εκκλησιών του Δικάστρου δεν ήταν πάντοτε σεβαστά από τους Τούρκους.  Πολ-
λάκις οι Τούρκοι  άρπαξαν τα αλέσματα    και πολλάκις  κατέστρεψαν   τους μύ-
λους,  κατά τις επιδρομές τους.  Οι κάτοικοι, όμως, πάντοτε επισκεύαζαν  και
επαναλειτουργούσαν   τους μύλους  του Αγίου Γεωργίου, μέχρι και τον 18ο αιώνα,
ως αναγκαίους για την άλεση των  δημητριακών προϊόντων τους. 

Κατά τα  έτη  1774  (Ορλωφικά)  και 1794, που οι Τούρκοι εξαπέλυσαν, κατά
κύματα,   μεγάλες  επιδρομές, «για την εξόντωση των κλέφτικων ασκεριών», η
περιοχή  Τυμφρηστού και Αγράφων υπέστη εξοντωτικές καταστροφές. Στο Δί-
καστρο, «οι κάτοικοι κατεσφάγησαν, παλουκώθηκαν και  σπίτια,  Εκκλησίες,
μύλοι πυρπολήθηκαν». Ο Κασομούλης αναφέρει, ότι  οι Τούρκοι «επέδραμον,
φέροντες  πύρ και σίδηρον και σκοινί και παλούκι» και ο Πουκιεβίλ κατέγραψε,
ότι  στο Δίκαστρο, το 1805, υπήρχαν  μόνο 20 οικογένειες. 

Η   επαναλειτουργία των μύλων
Μετά την Ελληνική Επανάσταση (1821) και την αναγνώριση της ανεξαρτη-

σίας του Ελληνικού κράτους (Συνθήκη Λονδίνου, 1827),  οι μύλοι  του Δικάστρου
ξανακτίστηκαν, με προσωπική εργασία  και ξαναλειτούργησαν, ως αφιερωμένοι
(Βακούφικοι) στη  Εκκλησία  του πολιούχου  Αγίου Γεωργίου, καθώς συνέτρεξαν
τα  εξής ιστορικά γεγονότα:

Η σύσταση  της  Μητρόπολης Φθιώτιδας (1832), με την συγχώνευση της επι-
σκοπής Υπάτης και της επισκοπής  Λαμίας.   

Η  τοποθέτηση του ιερέα Γρηγόρη Γρηγορίου  στην  Εκκλησία  και  Ενορία
του Αγίου Γεωργίου Δικάστρου (1832), «ως λειτουργού και διακόνου».   

Η σύσταση του Δήμου Τυμφρηστού (1836), στον οποίο υπήχθη ο οικισμός
του Δικάστρου και όλοι οι  οικισμοί  περιοχής Τυμφρηστού. 

Η συγκρότηση του οικισμού Δικάστρου  και η οργάνωση και λειτουργία του
ως  «πλήρους και αυτάρκους»  Δημοτικού Διαμερίσματος (1836).

Έκτοτε,  οι μύλοι του Δικάστρου, με την διαρκή φροντίδα  των ιερέων, των
εκκλησιαστικών συμβουλίων και των μυλωνάδων και με τις τεχνικές επισκευές
των μαστόρων και κτιστών του χωριού,  λειτούργησαν  κανονικά μέχρι και τα

μέσα  του προηγούμενου αιώνα,  οπότε,  έπαυσε  να λειτουργεί  ο «κάτω μύλος»
και  συνέχισε  τη λειτουργία του  ο «πάνω μύλος», ο οποίος και ανακαινίστηκε,
με την ένταξή του στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα ΕΣΠΑ. 

Φιλανθρωπικό έργο Εκκλησίας Αγίου Γεωργίου 
Η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου  επιτελούσε πάντοτε   έργο  φιλανθρω-

πίας  προς τους  κατοίκους του χωριού.  Κατά την τουρκοκρατία, από το αλεύρι
του ξάι (Εξάι) των μύλων ενίσχυε τις οικογένειες που δεν είχαν ψωμί, λόγω κα-
ταστροφής των περιουσιών  τους,  κατά  τις  τούρκικες επιδρομές ή καταδίωξής
τους  από τους Τούρκους.   

Μετά την επανάσταση του 1821 ενίσχυε τις  οικογένειες που απώλεσαν τις
περιουσίες τους  «ένεκεν των εκδουλεύσεων και των θυσιών των υπέρ του  αγώ-
νος»  ή ήταν ορφανές  ή
άπορες περιουσιακών
στοιχείων. Στις μεγάλες
γιορτές, ο παπα-Γρηγό-
ρης  έστελνε αλεύρι σε
όλες τις πτωχές οικογέ-
νειες  του χωριού (προ-
φορικές μαρτυρίες).

το Δίκαστρο 5Σεπτέμβριος 2015

Χειρόμυλος (Μουσείο Δικάστρου)
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Του καθηγητού 
Λάμπρου Γράββαλου

Ιερέ Χρυσόστομε, Πώς έζησες; για  ποιόν
εργάστηκες; Πώς πέθανες; 

Ο Ιερός  Χρυσόστομος, γεννήθηκε  στην
Αντιόχεια της Συρίας το 345μ.Χ. . Ο Πατέρας
του ανώτερος Αξιωματικός, πέθανε πολύ
νωρίς και την ευθύνη του βρέφους, ανέλαβε
η  Μητέρα του Ανθούσα μόλις 20 ετών. Για
την γυναίκα αυτή ακόμα και ο ειδωλολάτρης
μεγάλος ρήτορας της εποχής του, ο Λιβάνιος,
έλεγε :«Θαυμάζω, Τί γυναίκες έχουν οι Χρι-
στιανοί !». Η Μητέρα αυτή αφιέρωσε όλη τη
ζωή της στο παιδί της, και απέβη πρότυπο,
για όλες τις  μητέρες  της  εποχής της, και όχι
μόνο.

Ο  Ιωάννης ο γιός της μορφώθηκε, όσο
λίγοι νέοι της εποχής του. Εσπούδασε, φι-
λοσοφία και νομικά, και εξάσκησε για λίγο
το επάγγελμα του συνηγόρου, ασχολούμενος
συγχρόνως και σε κοσμικές τέρψεις, όπως ο
ίδιος ομολογεί. Αλλά ο Ιωάννης δεν ήτανε
για την κοσμική ζωή. Διψούσε την αλήθεια
και την αλήθεια αυτή την βρήκε όταν μπήκε
βαθειά στο πνεύμα του Χριστιανισμού. 

Εγκατέλειψε το επάγγελμά του, μόλις
γνώρισε την χριστιανική αλήθεια, και βα-
πτίσθηκε χριστιανός σε ηλικία 25 ετών. Στη
συνέχεια  έζησε 9 χρόνια αυστηρότατης άσκη-
σης και μελέτης. Το 380, χειροτονήθηκε  διά-
κονος, και μετά πενταετία πρεσβύτερος στην
πατρίδα του την Αντιόχεια. Επί 11 χρόνια (
386 -397), η δράση του ήτανε υποδειγματική
για κάθε χριστιανό, και όλως ιδιαίτερα για
κάθε κληρικό. Ασχολήθηκε  ιδιαίτερα με την
περίθαλψη των πτωχών και οργάνωσε άριστα
την φιλανθρωπίαν.

Η εκκλησία της Αντιόχειας τότε διέτρεφε
3 χιλιάδες χήρες και παρθένες, εκτός των
ασθενών, των ξένων, των φυλακισμένων,
και γενικά των απόρων.

Το σύνθημα προς άσκηση της φιλανθρω-
πίας, το έδιδε πρώτος αυτός με το παρά-
δειγμά του δαπανώντας και αυτές «πρός
τό ζεῖν» αποδοχές του, αλλά και με τα φί-
λεργα και πειστικά κηρύγματά του, φρόντιζε
να εμπνεύσει στην κοινωνία το σύνθημα
της φιλαλληλίας και έπειθε τους πλούσιους
να βοηθούν εκείνους που έχουν ανάγκη.
Ήτο τόσο πειστικός στα κηρύγματά του, που
πάντοτε πετύχαινε το σκοπό του, και γι’αυτό
λόγῳ «τῆς  εὐγλωττίας του, ὀνομάσθηκε
Χρυσόστομος». Καυτηρίαζε ανηλεώς την
πλουτοκρατία, και για την φιλαργυρία,
έλεγε: «Αὐτή εἶναι ἡ  πτωχοποιός, ἡ ψυ-
χοφθόρος, ἡ φίλη τῆς γέεννας, ἡ μήτηρ
πάντων ἑμοῦ τῶν κακῶν.Διά τοῦτο  οὐδείς
φιλόχρυσος ἔγινε ποτέ φιλόχριστος».
Εκαυτηρίαζε  ακόμα με δριμύτητα τα θεάματα
της εποχής, και ιδιαίτερα ήτο πολύ τραχύς

προς εκείνους οι οποίοι  εγκατέλειπαν τις εκ-
κλησιαστικές ακολουθίες και έτρεχαν προς
αυτά. 

Ω σοφέ πατέρα της Εκκλησίας, εάν ζούσες
σήμερα πόσο πικρή θα ήτανε  η Χρυσή σου
γλώσσα απέναντι  των σημερινών φθορο-
ποιών θεαμάτων και της αδιαφορίας, των
δήθεν πιστευόντων! Η εξαίρετη  συμπεριφορά
και δράση του, η εμπνευσμένη ρητορεία του
και η φήμη του που απέκτησε ήτανε τόσο
μεγάλη, ώστε όταν πέθανε ο Πατριάρχης
Κωνσταντινουπόλεως «Νεκτάριος» το 397μ.Χ.,
κλήθηκε να αναλάβει τον Πατριαρχικό θρόνο,
χωρίς ο ίδιος να το επιδιώξει, και ενώ
υπήρχε πλήθος υποψηφίων. Παρά τις αν-
τιρρήσεις του, το 398 τον βλέπουμε Πατριάρχη
Κων/πόλεως. Όταν ανέλαβε, η πρώτη του
φροντίδα ήτανε να εξυγιάνει τα Εκκλησια-
στικά πράγματα τα οποία δυστυχώς δεν
ήτανε και τόσο ανθηρά. 

Εδώ συνάντησε την μεγαλύτερη αντί-
δραση της ζωής του, και κατά πάσα πιθανό-
τητα η προσπάθειά του αυτή, συνετέλεσε
στο πρόωρο και άδικο τέλος του !

Όμως το τεράστιο έργο του, δεν σταματά.
Φροντίζει ακόμα και για την διάδοση της
Ορθοδοξίας μεταξύ των Αρειανιζόντων Γότ-
θων που βρισκότανε στην Κων/πολη.  Διαδίδει
τον χριστιανισμό στη Σκυθία, στην Περσία
και την Φοινίκη. 

Δυστυχώς! Το τόσο
ωραίο Χριστιανικό του έργο,
προσέκρουσε στη κακία
των κακών, όπου και αν
ευρίσκοντο αυτοί, είτε σε
Αυτοκρατορικά παλάτια,
είτε σε επισκοπικούς θρό-
νους. Ο Κυριότερος  εχθρός
υπήρξε η αυτοκράτειρα «Ευ-
δοξία» της οποίας τη συμ-
περιφορά ήλεγχε με περισ-
σή παρρησία. Η ευκαιρία
για εκδίκηση του Χρυσο-
στόμου έφθασε! Οι εχθροί
του που προερχότανε από
την Εκκλησία, επίσκοποι
όντες , ενθαρρυνόμενοι από
την Ευδοξία, συνεκάλεσαν
Σύνοδον το 403. Η Σύνοδος
αυτή με πρωτοστάτη τον,
υπαριθμ. 2 εχθρό του, Θε-
όφιλον Αλεξανδρείας, ο
οποίος και προήδρευσε, κα-
τεδίκασε τον Χρυσόστομο
σε «καθαίρεση και εξορία»!
Όλος ο λαός τότε εξαγριώ-
θηκε και απειλούσε με κα-
ταστροφές, για να εμποδί-

σει την καθαίρεση και εξορία του . Όμως , η
αγαθή και ενάρετη ψυχή, του Χρυσοστόμου
τον παροτρύνει να παρουσιασθεί «κρυφίως»
στους αρμοδίους «μόνος του»  για να απο-
φύγει τις καταστροφές του πλήθους, και
οδηγήθηκε στην εξορία. Και ενώ βάδιζε προς
την εξορία, έγινε μέγας σεισμός στην
Κων/πολη, ο οποίος κατατρόμαξε την Αυ-
τοκράτειρα και ανεκάλεσε τον Χρυσόστομο,
για να τον εξορίσει αργότερα οριστικά, σε
άγονη και ανθυγιεινή περιοχή, την «Κου-
κουσό» της Αρμενίας. Ο Χρυσόστομος ακόμη
και από την εξορία, εργαζότανε φιλανθρώπινα,
με το να απελευθερώνει Ομήρους και να
βοηθεί τους πάσχοντες, με χρήματα που
του στέλνανε οι φίλοι του. Οι εχθροί του
όμως, αν και ευρισκότανε τόσο μακριά, τον
φοβότανε, και πετύχαν την μετακίνησή του
ακόμα μακρύτερα στην Πιτυούντα. Τώρα
πλέον ο ασθενικός από τις κακουχίες και την
αυστηρή ασκητική του ζωή Χρυσόστομος,
καταβλήθηκε πάρα πολύ. Δεν έφθασε ποτέ
εκεί που τον οδηγούσαν, και παρέδωκε το
Πνεύμα του το 407 στα Κόμενα του Πόντου
με τις λέξεις : «Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἔνε-
κεν. Ἀμήν». 
Και για μας γεννάται το μεγάλο ερώτημα
! Θα βρεθεί ποτέ άλλος Χρυσόστομος ; 
Τι λέτε ; 

ΙΩΑΝΝΗΣ   Ο  ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Προγονικά Λαϊκά ακούσματα 
από τη Δικαστριώτικη ζωή

Τα νιάτα δεν τα γλέντησα, Θέλω να τα γλεντήσω.
Θα πάω να βρω ένα μερακλή, να μην τα χαραμίσω 
Τα νιάτα χώμα γίνονται κι η λεβεντιά χορτάρι 
Κι οι λεβεντιές μαραίνονται, για πάρτε το χαμπάρι 

"Ηλιε μ' τι είδες σήμερα κι αργείς να βασιλέψεις; 
Είδα τα μάτια π' αγαπώ να είναι δακρυσμένα 
Τα ρώτησα και μού 'πανε πως κλάψανε για μένα. 

Ο δυόσμος κι ο βασιλικός και το μακεδονήσι 
Αυτά μ' αποκοιμίσανε και μου 'φυγε η αγάπη 
Παίρνω τα όρη σκούζοντας και τα βουνά ρωτώντας:
- «Μην είδατε την αγάπη μου, την αγαπητικιά μου;» 

- «Εψές αργά την είδαμε να κλαίει σε μια ραχούλα 
Κι έλεγε ψιθυριστά πως Θέλει τη μανούλα». 

Τους γονείς σου μην περιφρονείς στα δύσκολα τα χρόνια 
Στη μάνα στον πατέρα σου μη δείχνεις καταφρόνια 
Γιατί όπου σήμερα είν' αυτοί, Θα `ρΘεις κι εσύ μια μέρα 
Θα καρτερείς για να σου πουν έστω μια ΚΑΛΗΜΕΡΑ 

Γράφει ο Νίκος Σωτηρόπουλος
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Αφιέρωμα Μνήμης

Στον αδερφό μου Γεώργιο Ιωάννου Λάμπο.

Στον μοναδικό Δικαστριώτη,

που έπεσε στις 20 του Νοέμβρη το 1940

ηρωικά μαχόμενος στις Αλβανίας τα βουνά 

για την ελευθερία της πατρίδας μας.

Ήταν 28 του Οκτώβρη

που η πατρίδα σε κάλεσε

να πας να πολεμήσεις,

στο σπίτι σου δεν πρόλαβες 

να 'ρθεις να χαιρετίσεις.

Σφυρί, μυστρί παράτησες

στους άλλους σου συντρόφους

και με τα ρούχα της δουλειάς

έτρεξες ως 'Ελληνας στρατιώτης.

Ήσουν πρώτος στην βολή

γι'αυτό δα και σε στείλανε

στην πρώτη την γραμμή

και όρμησες σαν γίγαντας

ενάντια στον εχθρό μας

αψήφησες τον θάνατο

τον πόνο τον δικό μας.

Ήσουν εικοσιεφτά χρονών

με όνειρα για την ζωή σου

μα η μοίρα άλλα σου έγραψε,

να μην χαρείς τα όνειρά σου

εκεί ψηλά στον Γολγοθά

μείναν τα κόκκαλά σου

Πικρό ποτήρι πότισες

γονείς, αδέλφια

φίλους και συγγενείς,

μα κι όσοι σε γνωρίσαν

δεν σε ξεχνά κανείς.

Ευαγγελία Λάμπου Τραγουδάρα

Νεαρός και πρωτοδιορισθείς δάσκαλος το `φερε η μοίρα να υπηρετήσω στο Δίκα-
στρο (Ζημιανή) και με τη ροή του χρόνου να βρεθώ στο ευάερο, γραφικό και δρο-
σερό αυτό χωριό, με την ιδιότητα του ε σ ω γ ά μ β ρ ο υ. 'Εζησα, εργάστηκα και

αγωνίστηκα κοντά στους παλιούς σωγάμπρους τα πάθη και τα test αντοχής που οι ντόπιοι
επέβαλλαν σ αυτούς για ... να τους κρατούν σε εγρήγορση. Κάποιο πρωί του έτους 1961
πηγαίνοντας για το Σχολείο συνάντησα ενενηντάχρονο σώγαμπρο γέροντα καθισμένο στο
τελευταίο σκαλί του σπιτιού να τραγουδάει με δακρυσμένα μάτια το παρακάτω τραγούδι:

«Εγώ ήμουν τ' αρφανό παιδί, της μάνας μου καμάρι 
Και η μοίρα μου το Θέλησε να ζω στην παραζάλη. 
Μάνα γιατί με γέννησες και μ' έστειλες στα ξένα; 
Εγώ στα ξένα δεν μπορώ ξερό ψωμί να τρώω, 

Να με φωνάζουν σώγαμπρο και λόγο να μην έχω, 
Να τρώνε όλοι κόκορα κι εγώ τα χαροφάσ'λα 

Το καράβι το τρώει ο πεθερός κι η πεθερά τα μπούτια 
Κι αυτός ο έρμος σώγαμπρος μπομπότα και φτερούγες" 

Αυτό το τραγούδι του σώγαμπρου γέροντα ρίζωσε βαθιά στην καρδιά μου... Πού να το
φανταζόμουνα ο δόλιος ότι σε λίγα χρόνια η ΜΟΙΡΑ Θα όριζε να γίνω κι εγώ Σώγαμπρος
στο ίδιο αυτό χωριό και κοντά σε μένα λεβεντόκορμα παλικάρια (Στρατιωτικοί, Εκπαιδευ-
τικοί κ.α.) με τη λογοτεχνική επινόηση «ερωτικοί μετανάστες». Με απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης του Συλλόγου που έγινε στο προαύλιο του Δημοτικού Σχολείου (σήμερα Λα-
ογραφικού Μουσείου) ψηφίστηκα ως Πρόεδρος Γαμπρών και Νυφάδων της Ζημιανής και
περιχώρων του αρματολικίου Αγράφων... Κάθε σώγαμπρος, κατά το έθιμο, υποχρεούται
να ασπάζεται το χέρι του πεθερού και να δέχεται το ζώσιμο της πεθεράς και τον κατακέ-
φαλο της αγάπης από την ίδια ως ένδειξη υποταγής και υπακοής ενώπιον όλων των πα-
ρευρισκομένων. Σε επίσκεψη κάθε μάνας σωγάμπρου στον τόπο δοκιμασίας και στα
παράπονα που της έκανε ο γιος της για το πώς περνάει, η μάνα έλεγε: «Παιδάκι μ' κάνε
την καρδιά σου πέτρα, παράβλεψε κάθε κακοτοπιά και φκιάσε τη δική σου φαμελιά κι ο
Θεός μαζί σου». 

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ: Πολλά λεβεντόπαιδα άφηναν το χωριό τους, το Δίκαστρο και αναζητού-
σαν καλύτερες συνθήκες εργασίας σε καμποχώρια. Για να δικαιολογήσουν την αποδημία
τους ονόμαζαν εαυτούς «Ερωτικούς Μετανάστες» και έβλεπαν το χωριό τους όταν «υπέ-
γραφε» η σύζυγος, η οποία ήταν και η «Επιλοχίας του Λόχου». Όσο για τις νύφες τις Δι-
καστριώτισσες χόρευαν άντρα και πεθερικά καθημερινά το πεντοζάλι.... 
Μ' αυτά τα Λαογραφικά Ανέκδοτα απευθύνω εγκάρδιο χαιρετισμό σε όλα τα μέλη του
Συλλόγου μας ευχόμενος ΥΓΕΙΑ και ΑΓΑΠΗ.

Λαογραφικά Ανέκδοτα
Ο οικογενειακός θεσμός του εσωγάμβρου 

Γράφει ο Νίκος Σωτηρόπουλος 

Μαυρομιχάλη, δια να με τιμήσεις ήλθες  ευμορφοστολισμένος,

το εννοώ και σε αγαπώ, όθεν και σου ανοίγω την καρδιάν μου.

Ήλθε εις την Πατρίδα ένας ομογενής περισσότερος. Δεν έφερα

ξένους οπλοφόρους συνοδεία μου. Έχω μόνο την πειθώ, το

φίλεργον και τα τίμια γηρατειά. Όχι εσύ που είσαι νέος, αλλά

και οι πλέον γέροντες δεν έχετε γνώση λευκασμένη  από παλαι-

ότητα καιρού.» 

Αυτά είπε στον νέο Μαυρομιχάλη και αποχωρίσθηκαν.

Ο αγώνας του ήτανε δυσχερής. Έκανε διοικητική διαίρεση

της χώρας σε διαμερίσματα. Τοποθέτησε κυβερνητικούς επιτρό-

πους της δικής του επιλογής, γιατί  δεν είχε καμία εμπιστοσύνη

στους Κοτσαμπάσηδες. Οργάνωσε το φορολογικό σύστημα και

τα δικαστήρια κατά τρόπο να παραμερίζονται οι συμφεροντο-

λόγοι Κοτσαμπάσηδες. Έφερε και άλλα μέτρα ανάλογα προς

το συμφέρον του λαού, που τον έφεραν σε σύγκρουση με τα κα-

τεστημένα συμφέροντα. Οι αντίπαλοί του που διέθεταν ακόμη

οικονομικές δυνάμεις και μηχανισμούς τοπικής εξουσίας, κινή-

θηκαν δυναμικά, προκάλεσαν εξεγέρσεις και έθεσαν το σχέδιο

της δολοφονίας του. Ο Κυβερνήτης είχε μαζί του το λαό, αλλά

δεν επαρκούσε. Το ζήτημα ήτανε, αν θα επικρατούσε ο Καποδί-

στριας που οργανώνοντας Κεντρική εξουσία  και στερούσε από

αυτή τους περιφερειακούς  σφετεριστές από καθιερωμένα συμ-

φέροντα και προνόμια, ή θα επικρατούσαν αυτοί στις επαρχίες.

Ο Καποδίστριας  επιχειρώντας να δημιουργήσει καθαρά και με

πραγματική ελληνική νοοτροπία Κεντρική εξουσία, δυσαρέ-

στησε τους ισχυρούς, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξω-

τερικό. Και ενώ ο άνθρωπος πήγαινε στην Εκκλησία να

προσευχηθεί στις 27  Σεπτεμβρίου του 1831 δολοφονείται

από τους δολοφόνους του Μαυρομιχάλη. 

Έπεσε  στην πόρτα της Εκκλησίας του Αγίου Σπυρίδωνα στο

Ναύπλιο, ένας πραγματικός Χριστιανός  και ένας γνήσιος  Έλ-

ληνας που τόλμησε να τα βάλει με τα ντόπια και ξένα συμφέ-

ροντα. Από την Εκκλησία ξεκίνησε όταν ήλθε, και στην

πόρτα της Εκκλησίας παρέδωσε το πνεύμα του. Αλλοίμονο

στους Πολιτικούς της Πατρίδας μας, αν σκέπτονται σαν τον

Μαυρομιχάλη! Εκείνος μας εξομολογήθηκε ότι όταν αντίκρυσε

το λαό της Ελλάδας  σ’αυτά τα χάλια, ανατρίχιαζε, τρέμανε τα

γόνατά του, και η φωνή του ταλαιπωρημένου λαού  του

έσχιζε την καρδιά του. Οι σημερινοί μας πολιτικοί αντικρύζον-

τας το λαό μας, τι μπορούν να πούνε;  

συνέχεια από τη σελ. 3
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Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ε Σ  Τ Ε Χ Ν Ε Σ  

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

ΟΠολιτιστικός  Αύγουστος  στο χωριό μας και η φαντασμα-
γορική βραδιά που μας χαρίζει ο Σύλλογός μας, κορυφώ-
θηκε όπως κάθε χρόνο με την εκδήλωση του Δημοτικού

Τραγουδιού και χορού. Μια εκδήλωση γεμάτη παλμό και ζωντάνια
από την έναρξή της έως το τέλος.

Μια βραδιά αξέχαστη σε όσους είχαν τη τύχη να γευθούν, τα
χτυποκάρδια και τους καημούς της λαϊκής ψυχής .

Αυτές οι στιγμές που ζήσαμε, ερχότανε  στη μνήμη μας τα λόγια
του λογοτέχνη Μελά. Έγραφε: «Δεν παραδεχόμαστε ότι οι μορφές
διανόησης των χωρικών μας είναι καθυστερημένες …Και εντούτοις
οι δικοί μας Φραγκολεβαντίνοι αναζήτησαν τις εμπνεύσεις έξω από
την παράδοσή μας, στα κατασκευάσματα  της  Ευρωπαϊκής  παρά-
δοσης και ψυχής. Οι αμαθείς ξενιτεμένοι μας και θλιβεροί, ζητια-
νεύουν ξεφτίδια ξένης σοφίας και κουρέλια ξένης τέχνης.

Χρειάζεται αμείλικτο σάρωμα των Φραγκολεβαντίνων». 
Εμείς τι να προσθέσουμε;  Πολύ ωραία μας τα λέει ο λογοτέχνης

Μελάς. 
Ευχόμαστε στο σύλλογό μας πάντα να ευημερεί και κάθε χρόνο

να μας χαρίζει τις ξεχωριστές Αυγουστιάτικες μέρες των εκδηλώ-
σεών του στο χωριό μας, που κάνει και αυτά τα λαγκάδια και τις
ρεματιές να βουΐζουν λες και συγχαίρονται  μαζί μας .

Λ.Γρ. 

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΣ 
και το Δημοτικό  Τραγούδι

Εκδηλώσεις Καλοκαίρι 2015Oι πλακέτες, που απονεμήθηκαν από το Σύλλογο 
του Ιστορικού και  Λαογραφικού Μουσείου 

Δικάστρου, την 17 Αυγούστου 2015, 
στους μεγάλους  χορηγούς 
Σαμουήλ-Μάκη Μάτσα  και  

ομογενή ΗΠΑ Αικατερίνη Χαμπέρη. 


