
Παράξενα θά ἀντηχήσει καί φέτος τό ἀγγελικό μήνυμα γιά τή θεία γέννηση
τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ στόν σύγχρονο ταραγμένο καί σπαρασσόμενο
κόσμο. Καί εἶναι ἑπόμενο. Πῶς μπορεῖ νά γίνεται λόγος γιά «ἐπί γῆς

εἰρήνη» (Λουκᾶ β ´ 14) καί «χαράν μεγάλην, ἥτις ἔσται παντί τῷ λαῷ» (Λουκᾶ β΄10)
σέ μιά ἀνθρωπότητα πού κυβερνᾶται ἀπό τήν σκοπιμότητα, τήν ἀκάθαρτη διπλωματία
καί τόν νόμο τῆς ζούγλας;

Ποιά εἰρήνη καί ποιά χαρά νά ἀνθίσουν στά χείλη τῶν παιδιῶν, τῶν μανάδῶν, τῶν
συζύγων πού γνώρισαν τή φρίκη τοῦ πολέμου, τό δράμα τοῦ ξεριζωμοῦ, τῆς προσφυ-
γιᾶς, τῆς ὀρφάνιας; Ποιά εἰρήνη νά αἰσθανθοῦν λαοί, ὅταν βλέπουν τό δίκιο τους νά
ποδοπατεῖται, ὁ ἀγώνας τους νά διαβάλλεται καί ἡ ἀδικία νἀ βραβεύεται;

Ἡ χαρά προϋποθέτει τήν εἰρήνη καί σήμερα τό φάσμα τοῦ τρόμου ἀπό τίς πολεμι-
κές συρράξεις πλανιέται ἀπειλητικά. «Tό μέν ὄνομα τῆς εἰρήνης πανταχοῦ τό δέ
πρᾶγμα οὐδαμοῦ». Πολλή συνθηματολογία γιά τήν εἰρήνη καί εἰρήνη πουθενά. Ἡ
εἰρήνη φυγαδεύθηκε ἀπό τούς ἀνθρώπους, γιατί πρῶτα φυγαδεύθηκε ἀπό τίς καρδιές.
Ἐξορίστηκε ἀπό τή ζωή τοῦ σύχρονου ἀνθρώπου ὁ Ἄρχων τῆς εἰρήνης, ὁ ἐνανθρω-
πήσας Θεός. 

Ἡ χαρά προϋποθέτει τήν ελπίδα καί ὁ ἄνθρωπος τῆς αποστασίας δέν ἐλπίζει στόν
ζῶντα Θεό, ἀλλά «ἐπί πλούτου ἀδηλότητι» (A´Τιμοθ. στ´17), γι᾽αὐτό καί ζεῖ μέ ἀχώρι-
στη συντροφιά  τό ἄγχος, τήν ἀγωνία, τήν ἀπελπισία.

Ἡ εἰρήνη προϋποθέτει ἐσωτερική ἠρεμία καί ψυχική γαλήνη και αὐτός ζεῖ σέ ἀτμό-
σφαιρα ἀβεβαιότητος καί ταραχῆς. Ἀναπνέει καθημερινά φόβο καί ἐκπνέει

ΕΤΟΣ 16ο • ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 72 • ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 • ΕΚΔΟΤΗΣ: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΔΙΚΑΣΤΡΙΩΤΩΝ - ΔΙΚΑΣΤΡΟ ΦΘ/ΔΑΣ ΤΚ: 35017

«ΕΠΙ ΓΗΣ ΕΙΡΗΝΗ...»

Άγιος Βασίλειος,  ο Μέγας
(Εικόνα στον Άγιο Γεώργιο Δικάστρου)

Στην Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2016 ημέρα Κυριακή και
ώρα 12.30 σας περιμένουμε για το ετήσιο αντάμωμα
μας. Eπ’ ευκαίρα θα κόψουμε την Πρωτοχρονιάτικη
πίτα μας στο κέντρο  “Λευκονόη” Αχιλλέως 69 - 71
Άλσος Ηλίου.
Η τιμή πρόσκλησης με φαγητό κρασί και αναψυκτικά
είναι στα 20€ για τους μεγάλους και 12€ για τα παι-
διά.
Για την συμμετοχή σας, παρακαλούμε να το δηλώ-
σετε οπωσδήποτε μέχρι τις 22 Ιανουαρίου στα μέλη: 
Καρακώστας Παναγιώτης: 6977 094031
Λάμπου Ντίνα: 6979976071

Ανακοίνωση - Πρόσκληση
Για τους Λαμιώτες – και όχι μόνο – σας προ-
σκαλούμε στις 11 Φεβρουαρίου 2017  ημέρα
Σάββατο και ώρα 8.30 για φαγητό και χορό
αλλά και να κόψουμε την πίτα μας  στο Χωριό
μας, το Δίκαστρο.
Η τιμή της πρόσκλησης  με φαγητό, κρασί,
αναψυκτικά είναι στα 13€. Για την συμμετοχή
σας, παρακαλούμε να το δηλώσετε οπωσδή-
ποτε μέχρι τις 5 Φεβρουαρίου στα μέλη : 
Γράββαλος Ανδρέας: 697 3322931
Καρφής Κωνσταντίνος: 6974038172
Γκιόλας Σταύρος: 6973513170

συνέχεια στη σελ. 3
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κοινωνικα ENIΣΧΥΣΑΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ & ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 

στους τραπεζικούς 
Λογαριασμούς 
του Συλλόγου 

Απανταχού 
Δικαστριωτών

Εθνικής Τράπεζας: 
067/559811-79

IBAN:
GR26011006700000067

55981179

Eurobank πρώην Τ.Τ.:
0026.0740.1.1.

0101676583
IBAN:

GR33026074000001101
01676583

Τράπεζα Πειραιώς: 
6292-010108-741

IBAN:
GR03017129200062920

10108741

Άρθρα - Κείμενα

Αγγελίες-Ανακοινώσεις
στο μέλος της Συντακτικής Επιτροπής:

Κων/νο Γ. Καρφή

Σιδ. Σταθμό Λιανοκλαδίου

Τ.Κ. 35100 ΛΑΜΙΑ

efimdikastro@gmail.com

Συνδρομές - 
Προσφορές

Για συνδρομές – οικονομική ενίσχυση για το μουσείο 

Εθνική τράπεζα  Αρ. Λογαριασμού:

825/747841-02

IBAN: GR4201108250000082574784102
Tράπεζα Πειραιώς Αρ. Λογαριασμού:

6292 -  128468 -  148

IBAN: GR0801712920006292128468148

Γάμος
Η Μάρθα Γιαννακάκη του Κωνσταντίνου
και ο Γιάννης Σφήκας  τέλεσαν τους γά-
μους τους στις 19  Αυγούστου 2016 στον
Αγ. Γεώργιο Μελισσίων .  

Να ζήσουν!
Βαπτίσεις
• Ο Αντώνης Καπλάνης και η Ευτυχία Αρ-
γυρίου του Κυριάκου και της
Ευαγγελίας(εγγονή του Σεραφείμ
Π.Κόρδα) βάπτισαν το δεύτερο παιδί τους
στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο 3 Σεπτεμ-
βρίου 2016. Και το όνομα αυτής:Ζωή-Ευαγ-
γελία.

Να τους ζήσει!
Γεννήσεις
• Ο Μάριος Καρακώστας του Παναγιώτη
και η Νικολέτα Γιαννακοπούλου την 1-10-
2016 έφεραν στον κόσμο  ένα υγιέστατο
κοριτσάκι.
• O Γιαννακόπουλος Θεόφιλος και η Γεωρ-
γία Κουράση στις 29/11/16 απέκτησαν το
πρώτο τους παιδί και είναι κοριτσάκι.

Να τους ζήσει!
Θάνατοι
• Στις 9-10-16 απεβίωσε η Κωνσταντία
Γράββαλου του Ευαγ. Ετών 83. Εψάλη και
ετάφη στο Δίκαστρο.
• Στις 11-10-16 απεβίωσε ο Γιαννακάκης
Ηλίας ετών 93. Εψάλη και ετάφη στο Δίκα-
στρο.
• Στις 26-10-16 απεβίωσε η Αθηνά Γεωρ.
Κατσαρή ετών 96. Εψάλη και ετάφη στο Δί-
καστρο.
• Στις 7-11-16 απεβίωσε ο Νικόλαος Σωτη-
ρόπουλος ετών 83. Εψάλη στα Καλύβια Λα-
μίας και ετάφη στο χωριό του Ασβέστη
Μακρακώμης.
• Στις 27-11- 16 απεβίωσε ο Ιερέας Νιώρας
Χαράλαμπος (Παπαχαράλαμπος) ετών 84.
Εψάλη και ετάφη στα Τρίκαλα.
• Στις 12-11-16 απεβίωσε η Λαϊτσα Τασία η
γηραιότερη του Δικάστρου σε ηλικία 105
ετών. Εψάλη και ετάφη στην Παλαιοβράχα
Μακρακώμης.

Θερμά συλλυπητήρια!

Παπαλαμπρόπουλος Πάτροκλος ........................25€
Παπακώστα Ελένη ....................................................20€
Tσιφτσής Αθανάσιος ................................................20€
Μητρίτσιος Κων/νος ....................................................5€

Για το Μουσείο
Λάμπου Άννα του Γεωργίου 25 ευρώ
Τραγουδάρα Ευαγγελία (στη μνήμη Ν. Σωτηρόπου-
λου) 25 ευρώ
Τραγουδάρα Ευαγγελία (στη μνήμη ιερέως Χαρ.
Νιώρα) 25 ευρώ

Εις μνήμην
• Η Σταυρούλα και ο Λάμπρος Χριστόπου-
λος προσφέρουν 50 ευρώ στο Σύλλογο για
την πολυαγαπημένη τους κουμπάρα
Κων/τια Ε. Γράββαλου.

• Η Γιαννακοπούλου – Παπαδογιάννη Γε-
ωργία εις μνήμην Ιωάννη Παπαδογιάννη
και Νικολάου Σωτηρόπουλου  προσφέρει
στο Σύλλογο 50 ευρώ. 

Ας είναι αιωνία τους η μνήμη.

Επιτυχίες
•  Ο Πάτροκλος Παπαλαμπρόπουλος του Γεωρ-
γίου εγγονός του Πάτροκλου Παπαλαμπρόπου-
λου επέτυχε στο Πανεπιστήμιο Χανίων Κρήτης
στο τμήμα Μηχανικών Φυσικών πόρων και περι-
βάλλοντος.

• Ο ιατρός Ιωάννης Λεωνίδα Καρφής ανακηρύχ-
θηκε στις   9 Δεκεμβρίου 2016  Διδάκτωρ της Ια-
τρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

• O Μάριος Ρήγας του Γεωργίου αποφοίτησε
α) τμήμα πολιτικών επιστημών της Σχολής, Νομι-
κών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/κης
β) Μεταπτυχιακό στο τμήμα Δημοσίου Δικαίου
και Πολιτικής Επιστήμης της Νομικής Σχολής του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/κης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                          
ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΔΙΚΑΣΤΡΟΥ                  

Το εκκλησιατικόν Συμβούλιον Ενορίας  Αγίου Γεωργίου
Δικάστρου  ευχαριστεί τον κ. Σπυρίδωνα Ι. Κόρδαν για
την γενόμενην προσφοράν του ποσού των 200,00€  αντί
στεφάνου, στην μνήμην της πενθεράς του Κωνσταντίας
Αν.Γραββάλου  προς κάλυψην  αναγκών Ιερών Ναών  Ενο-
ρίας μας

Έσοδα από έκθεση Ζωγραφικής Καλοκαίρι 2016
Για Σύλλογο 215 ευρώ 
Για Μουσείο 215 ευρώ 

Αγαπητοί συγχωριανοί και φίλοι,

Συγχωρήστε μας για τυχόν ορθογραφικά
και συντακτικά λάθη.

Η Συντακτική επιτροπή 
της εφημερίδος!

Τo Δίκαστρο

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

ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ο.Ε.

YΨΗΛΑΝΤΟΥ 55 ΛΑΜΙΑ

Τηλ.: 22310 34000 • FAX: 22310 43856

e-mail: papress@hotmail.com

Tριμηνιαία ενημερωτική έκδοση 

του Συλλόγου

του απανταχού Δικαστριωτών

ΚΩΔΙΚΟΣ: 6558

Εκδότης:

Σύλλογος Απανταχού

Δικαστριωτών

ΔΙΚΑΣΤΡΟ ΦΘ/ΔΑΣ - Τ.Κ.

35017

Yπεύθυνος Έκδοσης:

Κόρδας Λ. Κωνσταντίνος

Πρόεδρος Συλλόγου

Απανταχού Δικαστριωτών

• Kιν.: 6976978440

Συντακτική Επιτροπή:

Γκιόλας Σταύρος 6973513170

Γεώργιος Ηλ. Ζημιανίτης

Λεωνίδας Ι. Καρφής 210 9343162

Κων. Γ. Καρφής 22310 62033 -

6974038172

Για τυχόν ανακριβείς, εσκεμμένες ή μη πληροφορίες

δημοσιευμάτων ή για αντιδεολογική συμπεριφορά

κλπ. την ευθύνη φέρει εξολοκλήρου ο συγγραφέας

του άρθρου.
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Δάσκαλος 
Νίκος Σωτηρόπουλος

«Και γινόμενος δι-
δάσκαλος  και την
παιδαγωγικήν εξα-
σκήσας επί πολύ, ου
μόνον παίδας επαί-
δευσεν, αλλά και τον
τόπον  πολλαπλώς
προήγαγεν». 

Ο  εκ χωρίου
Ασβεστίου Νίκος Σωτηρόπουλος υπήρξε στο Δίκα-
στρο  το υπόδειγμα  του «δασκάλου  της βουλής και
της σκέψης στο χωριό». Δίδασκε ελληνική παιδεία
στο σχολείο,  αλλά και νουθετούσε την μικρο-κοι-
νωνία. 

Μεταλαμπάδευε τις γνώσεις στους μαθητές, ενώ
συνέλεγε και διέσωζε  και τα πολιτιστικά κημείλια
του χωριού.

Πρωτοπόρος ανεδείχθη  στην ίδρυση και λειτουρ-
γία του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου και
αρχισυντάκτης  και μέλος της συντακτικής επιτρο-
πής υπήρξε αόκνο  στην έκδοση και κυκλοφορία
της Εφημερίδας  του Συλλόγου  απανταχού Δικα-
στριωτών,  «ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΡΟ». 

Σπουδαία, πολύτιμη και μεγίστη η προσφορά του,
βαριά η κληρονομιά στους επιγόνους του χωριού.
Επί γής Δικάστρου   έτυχε επαίνου,   εν επουρανίοις
δε  αποδώσει Κύριος  τον   της δικαιοσύνης στέφα-
νον  και  τάξει  εν σκηναίς δικαίων την ανάπαυσίν
του.

Δάσκαλε Σωτηρόπουλε,  εύχου νυν και  εξ ουρα-
νού  τα βέλτιστα επί  γής Δικάστρου. 

Λεωνίδας Ιωάννου Καρφής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
Εν Δικάστρω τη 28 Νοεμβρίου 2016 
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                            
ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΔΙΚΑΣΤΡΟΥ                                          
Τ.Κ.35017 ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                           

Προς
Την κ.Σταυρούλα Γαντζούλα

Μαυροκορδάτου 67 42100  Τρίκαλα

Το Εκκλησιαστικόν Συμβούλιον
Ενορίας Αγίου Γεωργίου Δκάστρου  εκ-
φράζει προς εσάς και τα παιδιά σας
θερμά συλλυπητήρια δια την προς ΚΥ-
ΡΙΟΝ εκδημίαν του πολυσεβάστου και
αγαπητού πατρός σας πρεσβυτέρου π.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, όστις επί τριακοντα-
πενταετίαν εξυπηρέτησε τας θρησκευ-
τικάς ανάγκας του χωριού μας και όχι
μόνον, αλλά πάντοτε πρωτοστατούσε
σε κάθε προσπάθεια βελτίωσης των
συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων
του χωριού μας. Το πέπλο της λήθης
θα αργήσει να καλύψη  την μνήμη του

σε όσους τον εγνώρισαν.
Ευχόμεθα ο ΚΥΡΙΟΣ να αναπαύσει την ψυχήν αυτού μετά δικαίων

και να χαρίσει σε σας παρηγορίαν.

Το Εκκλησιαστικόν Συμβούλιον
Ο Πρόεδρος                                                   Τα Μέλη

Γρ. Γιαννακάκης,  Σερ. Γιαννακόπουλος
Γεωρ. Γκάνιος, Φωτ. Δημητρίου

ἀγωνία.Ἐπιχειρεῖ νά θεμελιώσει τήν εἰρήνη σέ ἀθεμελίωτους πνευματικά Διεθνεῖς
Ὀργανισμούς ἤ στήν ἰσορροπία τοῦ τρόμου. Καί τρομαγμένος ἀντικρίζει τό χάος
τῆς προσωπικῆς του ἀνισορροπίας.

Καί ἀπό ἐδῶ ἀρχίζει τό δράμα τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου. Ἀρνεῖται να ἀκολου-
θήσει τόν Χριστό. Τοῦ φαίνεται ἀδύνατος, φτωχό, κείμενος ἐν τῇ φάτνη. Ζητάει
πλούτη μακριά ἀπό τον Χριστό. Καί ὑποφέρει μέσα στα πλούτη τῆς πνευματικῆς
του φτώχειας. Δέν θέλει τόν πλοῦτο τῆς ἀγαπης, τῆς εἰρήνης, τῆς δικαιοσύνης, τῆς
ἐντιμότητος, τῆς είλικρίνιας. Προτιμάει νά εἶναι πλούσιος σέ ἐγωισμό, σέ τυχοδιω-
κτισμό, σε αἰσθησιασμό, σέ βαρβαρισμό. Ἀρνεῖται νά γονατίσει μπροστά στή φτω-
χική φάτνη καί νά ἀποθέσει ἐκεῖ τό βάρος τῶν ἁμαρτιῶν πού τόν συνθλίβει.
Γονατίζει ὅμως μπροστά στά σύγχρονα ψευτοείδωλα.

Ἀλλά τό ἀγγελικό μήνυμα τῆς εἰρήνης καί τῆςχαρᾶς θά ἀντηχήσει καί σήμερα.
Πολλοί θά τό ακούσουν τις ἅγιες τοῦτες ἡμέρες. Πόσοι ὅμως θά τό ἐνωτισθοῦν, θά
τό βιώσουν; Μονάχα ὅσοι ἔχουν ἁπλωμένες τίς εὐαίσθητες κεραῖες τῆς ψυχῆς στά
μηνύματα τοῦ οὐρανοῦ. Οἱ ἀπλές καί καθαρές καί ἀνυπόκριτες καρδιές. Οἱ καρδιές
πού δέν ζητοῦν τόν χρυσό, ἀλλά τόν Χριστό. Ὅσες πεινοῦν καί διψοῦν τήν δικαιο-
σύνη, τήν τιμιότιτα, τήν εἰλικρίνεια καί ὄχι τήν ἀδικία, τήν ὑποκρισία, τήν ἀπάτη.
Ἐκεῖνες πού ποθοῦν τήν ἐπικράτηση τῆς είρήνης καί τῆς ἀγάπης πού ἔφερε ὁ Χρι-
στός στη γῆ καί θέλγονται ἀπό τήν ὀμορφιά τῆς αγνότητος, τῆς ἀνωτερότητος.

Ὁ Θεός «διά σπλάχνα ἐλέους» γίνεται ἄνθρωπος τοῦ κατευθῦναι τοῦς πόδας
ἡμῶν εἰς ὁδόν εἰρήνης (Λουκᾶ α᾽ 78 -79), για να φέρει τό μήνυμα τῆς χαρᾶς καί τῆς
εἰρήνης στόν ταλαιπωρημένο ἄνθρωπο τῆς ἐποχῆς μας. Τό ἐλπιδοφόρο αὐτό  μή-
νυμα πού σαλπίζει ὁ οὐρανός στή γῆ, μᾶς ὑπενθυμίζει:

Τά Χριστούγεννα δέν εἶναι μιά σύντομη χαρά. Εἶναι ἡ πηγή τῆς χαρᾶς, διότι «ὁ
Λόγος σάρξ ἐγένετο καί ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν» (Ἰωάν. α´ 14).

Τά Χριστούγεννα δέν εἷναι μια συνηθισμένη εἰρηνη πού τήν καταργοῦν οἱ μη-
χανές του πολέμου. Είναι η  ἀληθινή εἰρήνη, πού τήν ἔψαλαν οἱ ἄγγελοι τήν ἅγία
ἐκείνη νύχτα, «ἡ ὑπερέχουσα πάντα νοῦν» καί φρουρεῖ ἀπό τότε ὄχι τά σύνορα τῶν
ἀποστατημένων ἐθνῶν, ἀλλά «τίς καρδιές καί τά νοήματα» (Φιλιπ. δ᾽7 ) τῶν πιστῶν
ποῦ εἶναι δοσμένοι στόν Σωτήρα καί Λυτρωτή.

Τά Χριστούγεννα δέν εἷναι ἕνα μακρινό παρελθόν.
Εἶναι ἕνα παρόν καί ἕνα ἐλπιδοφόρο μέλλον. Γιατί καί σήμερα ὁ Χριστός ἔρχεται

ἀνάμεσά μας. Θέλει νά γεννηθεῖ καί μέσα στήν καρδιά μας. Ἀπό ἐμᾶς ἐξαρτᾶται ἡ
Γέννησή Του νά γίνει ἠ ἀναγέννησή μας, ἡ πηγή τῆς χαρᾶς μας, ἡ εἰρήνη τοῦ κό-
σμου.

Αναδημοσίευση από το περιοδικό ΖΩΗ Δεκέμβριος 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΕΝΟΡΙΑ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΡΟΥ

Ἐν Δικάστρῳ, τῇ 8ῃ Νοεμβρίου  2016

Πρὸς
Τοὺς κ. κ. 1) Γεώργιον Ν. Σωτηρόπουλον 

καὶ τὴν σύζυγόν του Γεωργίαν
2) Κων/νον Δ. Κρέτσην καὶ τὴν σύζυγόν του Δήμητρα

Εἰς Λαμίαν

Τὸ Ἐκκλησιαστικὸν Συμβούλιον Ἐνορίας Ἁγίου Γεωργίου
Δικάστρου, ἐκφράζει πρὸς Ὑμᾶς καὶ τὰ παιδιὰ σᾶς θερμὰ
συλλυπητήρια διὰ τὴν πρὸς ΚΥΡΙΟΝ ἐκδημίαν τοῦ πάνυ
ἀγαπητοῦ, σεβαστοῦ καὶ προσφιλοῦς πατρὸς καὶ πενθεροῦ
σας ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ.

Ὁ ἀνωτέρω ἐπὶ σειρὰν ἐτῶν ἐκόσμησε διὰ τῆς ἐνεργοῦ πα-
ρουσίας καὶ συμμετοχῆς του τόσον τὸ Ἐκκλησιαστικὸν Συμ-
βούλιον, ὅσον καὶ τὸ ἀναλόγιον τῆς Ἐνορίας μας.

Ὁ μακαριστὸς ἀσκῶν τὸ λειτούργημα τοῦ διδασκάλου ὡς
ἄλλος Ρήγας Φεραῖος ἔσπειρε ἀφειδώλευτα στίς ἀγνὲς ψυχὲς
τῶν μαθητῶν του πλούσιον σπόρον ἀγάπης πρὸς τὸν ΧΡΙ-
ΣΤΟΝ καὶ τὴν πατρίδα, ἀλλὰ καὶ πρὸς τοὺς θυσιάσαντας τὴν
ζωὴν των μάρτυρας καὶ ἥρωας πίστεως καὶ πατρίδος.

Ἡ λήθη τοῦ χρόνου θὰ ἀργήσῃ νά σκεπάση τὴν διέλευσίν
του ἀπὸ τὴν γῆν.

Εὐχόμεθα ὁ ΚΥΡΙΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ νά κατα-
τάξῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐν σκηναῖς δικαίων, εἰς Ὑμᾶς δὲ νά
χαρίσῃ παρηγορίαν καὶ πορείαν ζωῆς Χριστιανικήν.

Τὸ   Ἐκκλησιαστικὸν   Συμβούλιον

συνέχεια από τη σελ. 1

Πρωτ. Ηλ. Σκαρλάτος
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“ O αιώνιος
δάσκαλος”

Έφυγε από κοντά μας, αλλά θα είναι πάντα παρών με το πλού-
σιο έργο, την αστείρευτη ενέργεια και τη χαρισματική προ-
σωπικότητα ο “αιώνιος δάσκαλος”, ο κ. Σωτηρόπουλος
Νικόλαος. 

Το Δ.Σ. Του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Δικά-
στρου σε ένδειξη ελάχιστου φόρου τιμής, πέρα από την κατάθεση στεφάνου στη μνήμη του και
την εκφώνηση επικήδειου λόγου, εκ μέρους του Μουσείου, από την κ. Αλεξοπούλου Γεωργία (τον
οποίο σας κοινοποιούμε), σας γνωστοποιεί ότι η μεσαία αίθουσα του μουσείου (παλιό γραφείο δα-
σκάλων) θα λάβει το όνομά του, το οποίο θα αναγράφεται σε μαρμάρινη πλάκα με αντίστοιχη φω-
τογραφία και αναφορά στο έργο του. Επίσης αυτή θα μετατραπεί, τιμής ένεκεν στην προσφορά
του και στο λειτούργημα που τόσο πιστά υπηρέτησε, σε αίθουσα με αντικείμενα σχολικής ζωής
και χρήσης. Επιφυλασσόμαστε δε, μελλοντικά, να οργανώσουμε εκδήλωση αφιερωμένη στο πρό-
σωπό του.

Αγαπημένε μας δάσκαλε

Φωτισμένη εσύ μορφή. Άνθρωπε της προσφοράς και της ευθύνης. Αιώνιε δάσκαλε. Δημιουργέ
και πρωτεργάτη. Αγωνιστή μέχρι και την τελευταία σου ανάσα.

Είχες την ευτυχία να δημιουργήσεις μια θαυμάσια οικογένεια με την αγαπημένη σε όλους μας
κ. Σταυρούλα Γιαννακοπούλου. Καμαρώσατε μαζί παιδιά και εγγόνια, που ακολούθησαν τα χνάρια
σας στον χώρο της εκπαίδευσης, ποτισμένοι απ’ τις αξίες, τα ιδανικά, τις αρχές και την αγάπη για
τα παιδιά και την παιδεία που τους μεταδώσατε.

Αρθρογράφος, λαογράφος, ποιητής, λογοτέχνης, ιστοριοδίφης, ακάματος ερευνητής, κατα-
γραφέας και διασώστης της παράδοσης ήρθες στο Δίκαστρο ως δάσκαλος κι έμεινες μια ζωή. Στο
χωριό μας που δασκάλεψες, αγάπησες, έδωσες ψυχή απ’ την ψυχή σου.

Σ’αυτό το σχολείο του χωριού μας που κάποτε δίδαξες και πρόσφερες, έφτιαξες σε συνεργασία
με τον Σύλλογο Δικαστριωτών ένα Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο κόσμημα του τόπου μας.

Το αδειανό από σχολείο παιδιά, πήρε ζωή, γέμισε από πράγματα και φωτογραφίες που έψαξες
και βρήκες στις γωνιές των Δικαστριώτικων σπιτιών. Όλα εκείνα που μαρτυρούν την ιστορία μας
και δεν πρέπει να χαθούν, βρήκαν τον τόπο τους. 

Ακόμα και η εφημερίδα του χωριού μας δικό σου παιδί είναι. Εκεί με ιδιαίτερο, απλό αλλά
φωτισμένο λόγο παρουσίασες σκέψεις, απόψεις ήθη και έθιμα της περιοχής μας δίνοντας μαθήματα
ζωής σε όλους μας.

Έφυγες δάσκαλε και δεν προλάβαμε να σου πούμε πως είμαστε περήφανοι που σε γνωρίσαμε,
που σε ακούσαμε, που ζήσαμε μαζί χαρές και λύπες.

Έφυγες δάσκαλε και δεν προλάβαμε να σου πούμε πόσο μας έκανες χαρούμενους, με τη βρά-
βευσή σου απ’ την Ακαδημία Αθηνών και τις άλλες τιμητικές διακρίσεις που έλαβες.

Έφυγες δάσκαλε και δεν προλάβαμε να σου πούμε πόσο μας συγκίνησες με όλα όσα πρόσφερες
στο χωριό μας με την αστείρευτη ενέργειά σου, θεματοφύλακας εσύ της παράδοσης, πιστός υπη-
ρέτης της εκπαίδευσης και της εκκλησίας μας.

Έφυγες δάσκαλε και δεν προλάβαμε να σου πούμε πως θα κρατήσουμε στην καρδιά μας τις
στιγμές που μας μάγευες με τη θυμοσοφία, το πηγαίο χιούμορ, το αφηγηματικό ταλέντο και την
εκφραστικότητά σου.

Δάσκαλε της όμορφης σκέψης, του γέλιου και της ζωντάνιας.
Άδεια η θέση σου στο εξής μα η αέναη παρουσία σου αδιάκοπη. 
Φωτισμένος ο δρόμος που ‘στρωσες, για να πατούμε και να κοιτάζουμε το αύριο.
Μας λείπεις ήδη δάσκαλε!
Ο Θεός να σου χαρίζει ανάπαυση!

Τα νέα του μουσείου μας!

Το Δ.Σ. Του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Δικάστρου προκειμένου να δια-
μορφώσει συνθήκες επισκεψιμότητας του χωριού μας, με κεντρικό σημείο αναφο-
ράς το Μουσείο, πέραν των δράσεων και παρεμβάσεων που προγραμμάτισε και
δρομολογεί, προέβη στην εκτύπωση δίπτυχων διαφημιστικών φυλλαδίων που συ-
νοδεύονται από διευκρινιστική, ως προς τους σκοπούς και στόχους, επιστολή.

Σας τα παρουσιάζουμε και σας πληροφορούμε ότι ήδη έχουν επιδοθεί στους απο-
δέκτες, που στοχευμένα επιλέξαμε, με κριτήριο ότι μπορούν να εξυπηρετήσουν,
να βοηθήσουν και να ενισχύσουν μία τέτοια προοπτική.

Σας καλούμε επίσης να συνδράμετε την (εκ νέου) προσπάθεια εμπλουτισμού του
Μουσείου μας, με επιπλέον εκθέματα, σύμφωνα με την ανακοίνωση – πρόσκληση η
οποία είναι ανοιχτή για κάθε ενδιαφερόμενο και η οποία θα αναρτηθεί στις σχετικές μας
ιστοσελίδες, αλλά και σε δημόσιους και συχνόχρηστους χώρους της ευρύτερης πε-
ριοχής του Τυμφρηστού. Κάτι τέτοιο θα μας ενδυναμώσει και θα μας δώσει τη δυνατότητα
να πετύχουμε, με μεγαλύτερες πιθανότητες, την προώθηση και υλοποίηση των σχεδια-
σμένων ενεργειών και στόχων μας.

Για το Δ.Σ. Του Ι. & Λ. Μουσείου Δικάστρου 
ο πρόεδροςΓκιόλας Χρήστος

Το Μουσείο ∆ικάστρου ιδρύθηκε το1995 από το Σύλλογο των Απανταχού
∆ικαστριωτών ως Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ι-

καίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και υπήρξε το
πρώτο Λαογραφικό Μουσείο στη ∆υτική Φθιώτιδα.

Εµπνευστής της ιδέας και επί της ουσίας δηµιουργός του είναι ο κ. Σωτη-

ρόπουλος Νικόλαος, συνταξιούχος δάσκαλος. Τα εκθέµατά του πάρα πολλά

και µε σηµαντικότaτη ιστορική – λαογραφική αξία και αναφορά. Στεγάζεται στις

αίθουσες του ανακαινισµένου ∆ηµοτικού Σχολείου. Αναγνωρίζεται από την αρ-

χαιολογική υπηρεσία και έχει τιµηθεί από την Ακαδηµία Αθηνών. Από το 2011

λειτουργεί σαν ανεξάρτητο σωµατείο, µε δικό του 7µελές συµβούλιο διοίκησης. Η

πλήρης επωνυµία του είναι Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο ∆ικάστρου ΝΙ-

ΚΑΙΑΣ – ΚΑΛΛΙ∆ΑΜΟΣ – ΦΙΛΙΣΤΑΣ χάρη στην εγχάρακτη επιτύµβια στήλη
που διασώζεται σ’ αυτό, έργο των ∆ολόπων που κα-τοικούσαν στην περιοχή.

Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο ∆ικάστρου

�υδροκίνητος µύλος του ∆ικά-στρου παραδόθηκε ανακαινισµέ-νος το 2015 ως διατηρητέο παραδοσιακό
κτίσµα και µε την ανάπλαση του εξωτερικού του χώρου
στέκεται αδιάψευτος µάρτυρας της πλούσιας παράδοσης και του ιστορικού πα-

ρελθόντος της εποχής του. Χτίστηκε από ∆ικαστριώτες µαστόρους περί το 1836

στη θέση παλαιότερου, πυρποληµένου από τους Τούρκους, νερόµυλου, θρέ-

φοντας γενιές γενεών. Σήµερα λειτουργεί ξυπνώντας µνήµες στους παλιότερους

και διδάσκοντας στους νεότερους το αξιοµνηµόνευτο παρελθόν τους. Μπροστά

του ρέει παραπόταµος, που είναι προσπελάσιµος
µε τοξωτό πέτρινο γεφύρι. Στο εσωτερικό του,
πέρα από το µύλο και τα εξαρτήµατά του,υπάρχουν αντιπροσωπευτικά γεωργικάεργαλεία που αναδεικνύουν όλη τηδιαδικασία της γεωργικής παραγω-γής από τη σπορά µέχρι το άλεσµακαι την παρασκευή του ψωµιού.

Νερόµυλος ∆ικάστρου

Το ∆ίκαστρο είναι χτισµένο σε υψό-

µετρο 850 µ. στους κατάφυτους

ορεινούς όγκους της ∆υτικής Φθιώτιδας.

Ανήκει στο ∆ήµο Μακρακώµης και απέχει 60

χµ. από τη Λαµία, µε πολύ καλό οδικό δίκτυο.

Η ιστορία του χρονολογείται από τις αρχές της 2ης

χιλιετίας π.X. όταν οι ∆όλοπες, απόγονοι αυτόχθονων

προελλήνων Πελασγών κατοίκησαν την περιοχή. 

Τον 11ο π.Χ. αιώνα οι ∆ωριείς ονόµασαν την περιοχή Ζαµίαν και αργότερα Ζηµιανή.

Στις κορυφές Τσούκα και Κουτσονίκα υπήρξαν κάστρα που καταστράφηκαν το 168 π.Χ.

από το βασιλιά των Μακεδόνων Περσέα. Χάρη στα δύο αυτά κάστρα µετονοµάστηκε το

1927 η κοινότητα Ζηµιανής, σε ∆ίκαστρο. Στη διάρκεια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας,

τεχνίτες του χωριού µετέβαιναν στην Κων/πολη για να εµπορευτούν ή να προσφέρουν τις

υπηρεσίες τους.
Από το 1393 οι κάτοικοι του χωριού πολεµούσαν συστηµατικά τους Τούρκους και το

1525 µε τη συνθήκη του Ταµασίου εξασφάλισαν το προνόµιο της αυτονοµίας τους.

Στην επανάσταση του 1821 πολέµησαν στο πλευρό του Γεωργίου Καραϊσκάκη. Το

1832 η Ζηµιανή εντάχθηκε ως οικισµός του ελεύθερου και ανεξάρτητου ελληνικού κράτους.

Σε όλες τις µετέπειτα ιστορικές περιόδους η συµµετοχή και συµβολή των ∆ικαστριωτών

ήταν µεγάλη και αναγνωρισµένη.

Ξεχωριστή επίσης είναι η ανάδειξη και καταξίωση πολλών ∆ικαστριωτών σε ανθρώ-

πους των τεχνών, των γραµµάτων, της παράδοσης και του πολιτισµού.

Στο παραδοσιακό καφενείο – ταβέρνα του ∆ικάστρου υπό τη ∆/νση της κυρίας

Αργυρώς Κυριακάκη µπορείτε να απολαύσετε καφέδες της αρεσκείας σας, ανα-

ψυκτικά, παραδοσιακό γνήσιο τσιπουράκι, ποικιλία ντόπιων κρεάτων και εδέσµατα της

ώρας, αυστηρά επιλεγµένα από τις γύρω περιοχές, άριστης ποιότητας και σε πολύ καλές

τιµές.
Η εξυπηρέτηση, το φιλόξενο περιβάλλον, ο εσωτερικός και ο εξωτερικός του χώρος,

µε την πλακόστρωτη πλατεία και τη σκιά των πλατάνων υπόσχονται στιγµές χαλάρωσης,

απόλαυσης και ψυχαγωγίας.

Για πιθανή επίσκεψή σας επικοινωνήστε µε την κ. Αργυρώ 

στα τηλέφωνα: 6974564284 και 22360 31297

Καφέ – ταβέρνα η «Ζηµιανή»

Συλεούνη Κων/να (Κοσµήτορας) 6936885026

Γκιόλας Χρήστος (Πρόεδρος) 6976957360

Σωτηρόπουλος Γεώργιος(Γραµµατέας):6946845336

Για περισσότερες πληροφορίες, π
ρογραµµατι-

σµό και οργάνωση επισκέψεων, στους αξιοθέα-

τους χώρους µας, επ
ικοινωνήστε µ

ε κάποια από

τα παρακάτω µέλη του Μουσείου:

Ιστοσελίδα ∆ικάστρου: www.dikastro.gr

Ιστοσελίδα Μουσείου: 

http: //users.sch.gr/ice lamia/index.files/Page44/.htm



το Δίκαστρο 5Δεκέμβριος 2016

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ                                                                                           Δίκαστρο Φθιώτιδας 26/09/2016
ΜΟΥΣΕΙΟ ΔΙΚΑΣΤΡΟΥ                                                                                                                                          Αρ. Πρωτ. 24
«ΝΙΚΑΙΑΣ – ΚΑΛΛΙΔΑΜΟΣ – ΦΙΛΙΣΤΑΣ»   

Πληροφορίες
Γκιόλας Χρήστος: 6976957360
Συλεούνη Κωνσταντίνα: 6936885026

Προς
1. Δ/ντες – ντριες και Εκπαιδευτικούς Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπ/σης.
2.Φορείς Ο.Τ.Α.,3. Συλλόγους, 4. Δ/ντες – ντριες  Ιδρυμάτων Κοινωνικής  Πρόνοιας
Κοινοποίηση
1. Περιφερειάρχη Στ. Ελλάδας, 2. Δήμαρχο Μακρακώμης - Σπερχειάδας, 3. Διευθυντές δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας
εκπ/σης Φθ/δας
4. Υπεύθυνους Εκπ/κών Προγραμμάτων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Φθ/δας, 5. Πρόεδρο Φθιωτικής Αναπτυξιακής

Αξιότιμες κυρίες – Αξιότιμοι κύριοι

Το Δ.Σ. του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Δικάστρου Φθιώτιδας στα  πλαίσια  της προβολής  και ανάδειξης
του φυσικού  και πολιτιστικού περιβάλλοντος, της διάσωσης και διάδοσης της πολιτιστικής μας παράδοσης
και  κληρονομιάς, σας ενημερώνει και σας προσκαλεί να επισκεφτείτε το χωριό μας και τους αξιοθέατους χώρους
του: ( τοξωτό πέτρινο γεφύρι – παραδοσιακός ανακαινισμένος νερόμυλος σε λειτουργία – ιστορικό και
λαογραφικό μουσείο – εκκλησία Αγίου Γεωργίου με ξυλόγλυπτο χειροποίητο σκαλιστό τέμπλο).

Η ανάγκη για στήριξη της περιφέρειας, στους  χαλεπούς καιρούς που ζούμε, είναι επιτακτική. Δεν εξυπηρετεί μόνο
αποκεντρωτικές  λογικές  και τάσεις, αλλά πρωτίστως  ικανοποιεί  την αυτονόητη θέση  που πρέπει  να έχουμε σαν
άτομα  και σαν κοινωνία για τον σχεδιασμό και υλοποίηση αναπτυξιακών στρατηγικών, προκειμένου να αντιμετω-
πιστούν αποτελεσματικά οι οικονομικές, περιβαλλοντικές, πολιτιστικές  και δημογραφικές  προκλήσεις  που αντιμε-
τωπίζουν οι αγροτικές – ορεινές  περιοχές.

Εκπαιδευτικοί και μαθητές δημοτικών  σχολείων (κυρίως  από  γ’ δημοτικού  και  πάνω), γυμνασίων  και  λυκείων,
στα  πλαίσια  εκπαιδευτικών  προγραμμάτων  και επιμέρους  μαθημάτων, όπως: (μελέτη  περιβάλλοντος, ιστορία, γε-
ωγραφία και  θρησκευτικά), φορείς, σύλλογοι, ιδρύματα και μεμονωμένα  άτομα μπορείτε να  οργανώσετε εκ-
παιδευτικές - ψυχαγωγικές  επισκέψεις (εκδρομές) στο χωριό  μας, γνωρίζοντας  ταυτόχρονα  και  την ευρύτερη
περιοχή του Δήμου  Μακρακώμης – Σπερχειάδας, όπου ανήκουμε. Θα έχετε την ευκαιρία να θαυμάσετε, να απολαύσετε
και να αποκομίσετε όλα εκείνα  τα   οφέλη  που προσφέρει η  επαφή  με  το φυσικό  περιβάλλον, την ιστορία και
τη λαογραφία. 

Η κοινωνική, παιδαγωγική και εκπαιδευτική αξία μιας τέτοιας επίσκεψης είναι σημαντική, αμφίδρομη  και
ανατροφοδοτική για επισκέπτες  και επισκεπτόμενους.

Το συνοδευτικό διαφημιστικό δίφυλλο παρέχει τη δυνατότητα  μιας μικρής, ενδεικτικής απεικόνισης των επι-
σκέψιμων χώρων, που θα σας ανταμείψουν γνωστικά και αισθητικά με τη σπουδαιότητα και  το  κάλλος τους.  

Η φιλοξενία είναι κυρίαρχο, χαρακτηριστικό γνώρισμα και μέλημά μας.  
Το σύνθημά μας: «Ελλάδα δεν είναι μόνο τα  ξακουστά μέρη... Επισκεφτείτε μας!» είναι ανοιχτή πρόταση

και πρόσκληση από εμάς.
Ευχόμαστε και ελπίζουμε πως θα γίνει πρόκληση για  επίσκεψη  από  εσάς.

Για το Δ.Σ. του Ι.Λ.Μουσείου Δικάστρου  
με  εξαιρετική  τιμή 

Ο πρόεδρος    Γκιόλας   Χρήστος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Δ.Σ. του Ιστορικού και Λαογραφι-
κού Μουσείου Δικάστρου καλεί τους
συγχωριανούς μας και τους κατοί-
κους της ευρύτερης περιοχής του
Τυμφρηστού, εάν έχουν στην κατοχή
τους παλιά αντικείμενα με ιστορική ή
λαογραφική αξία τα οποία δε χρησιμο-
ποιούν ή δε χρειάζονται και κρίνουν
ότι θα ήταν προτιμότερο απ’ το να
φθείρονται και να παραμένουν στην
αφάνεια, να διασωθούν και να προ-
βληθούν, να τα προσφέρουν στο Μου-
σείο μας.

Μια τέτοια προσφορά είναι πράξη ευ-
θύνης, χαράς και ηθικής ικανοποί-
ησης, γιατί βοηθάει στη διαφύλαξη,
διατήρηση και διάσωση της πολιτισμι-
κής μας παράδοσης και κληρονομιάς.

Όποιος έχει διάθεση προσφοράς, ας
επικοινωνήσει μαζί μας στα παρακάτω
τηλέφωνα και αφού γίνει η αξιολό-
γηση των αντικειμένων από την υπεύ-
θυνη κοσμήτορα του Μουσείου μας,
να τα εντάξουμε, με τις προβλεπόμε-
νες διαδικασίες, ανάμεσα στα εκθέ-
ματά μας.

Γκιόλας Χρήστος: 6976957360
Συλεούνη Κων/να: 6936885026
Γιαννακόπουλος Γεώργιος:
6972239109

Ευχαριστήρια

ανακοίνωση

Το Δ.Σ. του Ι. & Λ. Μουσείου Δικάστρου

εκφράζει τις ευχαριστίες του προς το Δ.Σ.

του αντίστοιχου Πολιτιστικού Συλλόγου, για

την αποδοχή και έγκριση αιτήματος παρα-

χώρησης σελίδας, μέσα στην εφημερίδα, που

θα πραγματεύεται θέματα που αφορούν απο-

κλειστικά το Μουσείο. 



Η  Εκκλησία της  Υπάτης
Η Εκκλησία ή Επισκοπή  ή Μητρόπολη

Υπάτης ιδρύθηκε το 54 μ. Χ.   από τον Από-
στολο Παύλο, με πρώτο επίσκοπο τον
Ηρωδίονα, o oποίος «πρώτος εκήρυξεν  το
Ευαγγέλιον και επέστρεψεν πολλούς προς
Κύριον, διαβληθείς δε υπό των Ιουδαίων,
εμαρτύρησε θανατωθείς, τω 66 έτει.. ».  

Η εκκλησιαστική διακονία  της   περιε-
λάμβανε χωριά της περιοχής του σημερι-
νού νομού Φθιώτιδας και   μερικά όμορα
χωριά του  νομού  Φωκίδας  και  ήταν
μέχρι  το 1833, Εκκλησία, Επισκοπή  και
Μητρόπολη.

Ο θεολόγος Θ. Λαινάς  αναφερόμενος
στην  Εκκλησία  Υπάτης, στο βιβλίο του «Η
Εκκλησία της Υπάτης» γράφει :

«Η ίδρυση της Εκκλησίας  της  Υπάτης
ανέδειξε  εξ΄ αρχής την Υπάτη ως τη χώρα
εν τη οποία διεδόθη το πρώτον ο Χριστια-
νισμός, αποτελέσασα οιωνεί τον πρωταρχι-
κόν και θεμέλιον  πυρήνα της περαιτέρω
διαδόσεως του Χριστιανισμού εις την Στε-
ρεάν Ελλάδαν».

Οι Επισκοπές της Μητρόπολης 
Υπάτης

Από το 54 (1ος αιώνας)  μέχρι το 1833
(19ος αιώνας) η Υπάτη ήταν Εκκλησία και
Επισκοπή.  Κατά  τους 8ο και 11ο αιώνες, ανα-
βαθμίστηκε σε Μητρόπολη,  λόγω της  εδα-
φικής έκτασης   και του πληθυσμού της και
διαχωρίστηκε για λόγους διακονίας  στις
εξής  Επισκοπές: 

• H επισκοπή Μαρμαριτζών

• Η επισκοπή Βελάς 
• Η επισκοπή Αγίας 
• Η επισκοπή Γαζάλων 
• Η επισκοπή Κουτζιάγρων 
• Η επισκοπή Σιβίκτων 
• Η επισκοπή Βαριάνων 
• Η επισκοπή Ζητουνίου (για λίγο χρο-

νικό διάστημα) τον 11ο αιώνα.

Οι γεωγραφικές έδρες
των επισκοπών

Σύμφωνα με τα  ιστορικά και θρησκευ-
τικά  στοιχεία,   οι γεωγραφικές  έδρες των
επισκοπών της Μητρόπολης Υπάτης  ήταν
στoυς  εξής οικισμούς:

• Η έδρα της Επισκοπής των Μαρμαρι-
τζάνων ή Μαρμαριτζών ήταν στον οικισμό,
όπου  το σημερινό χωριό Μάρμαρα Φθιώ-
τιδας

• Η έδρα της επισκοπής Βαριάνων   ήταν
στον οικισμό, όπου  το σημερινό χωριό Βά-
ριανη η Γώριανη  Φωκίδας,  

• Η έδρα της επισκοπής Σιβίκτων ήταν
στον οικισμό, όπου  το σημερινό χωριό
Γραβιά Φωκίδας 

• Η έδρα της επισκοπής Κουτζιάγρων
ήταν  στον οικισμό, όπου  το  σημερινό
χωριό Στύρφακα ΦΘιώτιδας

• Η έδρα της επισκοπής Γαζάλων ήταν
στο  οικισμό, όπου το  σημερινό χωριό
‘Ανω Γιαννιτσού Φθιώτιδας 

• Η έδρα της επισκοπής Ζητουνίου ήταν
σημερινή Λαμία.

Οι έδρες των  επισκοπών Βελάς και
Αγίας  δεν έχουν προσδιοριστεί. 

Η παραίτηση του επισκόπου 
Υπάτης  Νεοφύτου

Ο επίσκοπος Υπάτης Νεόφυτος  στην
παραίτησή του,  το 1639, ζήτησε από το Οι-
κουμενικό Πατριαρχείο Κ/Πολης, να λαμ-
βάνει τα επισκοπικά δικαιώματα από τις
Ενορίες  Γιαντζού, Ροβολιάρι, Λιτόσελο και
Ζέμιανη:

«να  αφύσει (Πατριαρχείο) τέσσερες
χώραις  να ταις έχω  έως ού ζώ να ζωοθρο-
φούμε, την Γιαντζού, το  Ροβολιάρι, την Ζέ-
μιανη και το Λιτόσελο (Μυτόσελο),  να ταις
έχω στην εξουσία μου  και  να λαμβάνω
όλα τα δικαιώματα» 

Από την παραίτηση φαίνεται, ότι ο επί-
σκοπος Νεόφυτος ζήτησε την   ευκαιριακή
ανασύσταση (όσο θα ζούσε) της επισκο-
πής Γαζάλων, η οποία περιλάμβανε, κατά
παράδοση,   τα χωριά,  Άνω Γιαννιτσού, Λι-
τόσελο, Ροβολιάρι και Ζημιανή και  να λαμ-
βάνει από τις ενορίες τους τα επισκοπικά
δικαιώματα για την επιβίωσή του.    

Η Ενορία της Ζημιανής (Δικάστρου)
Τα  παραπάνω  στοιχεία επιμαρτυρούν,

ότι εξ αρχής, από της συστάσεως της Εκ-
κλησίας Υπάτης,  η Ζημιανή ήταν  οικισμός
και  ενορία της  Εκκλησίας, της Επισκοπής
και της Μητρόπολης    Υπάτης και ότι,  κατά
τους 8ο και 11ο αιώνες,   ήταν οικισμός  και
ενορία  της επισκοπής Γαζάλων  της Μη-
τρόπολης Υπάτης,  με έδρα την Άνω Γιαννι-
τσού.    

6 το Δίκαστρο Δεκέμβριος 2016

του Λεωνίδα Ιωάννου Καρφή
Αντιστρατήγου ε.α.

Η Επισκοπή Γαζάλων και η Ενορία Δικάστρου

Τ
ο Δ.Σ. Του Ιστορικού και Λαογραφικού Μου-

σείου Δικάστρου για τις Άγιες ημέρες που έρ-

χονται, εύχεται στα μέλη του, στους

απανταχού συγχωριανούς μας, στους χορηγούς, στους

φίλους, στους φορείς της περιοχής μας και  σε κάθε πο-

λίτη, Χρόνια Πολλά, Καλά Χριστούγεννα με υγεία,

χαρά, ευτυχία, πρόοδο και δημιουργικότητα το Νέο

Έτος!!!

Η γέννηση του Θεανθρώπου ας αποτελέσει για όλους

μας πηγή έμπνευσης, ελπίδας, αισιοδοξίας, στοχασμού,

ατομικής και συλλογικής αφύπνισης, εσωτερικής αναζή-

τησης, επαναπροσδιορισμού και ανασυγκρότησης με

σκοπό τη δημιουργία μιας κοινωνίας αγάπης, ειρήνης,

αλληλεγγύης, δικαιοσύνης, ευθύνης και αλληλοσεβα-

σμού.

Όλοι μας πρέπει να ενστερνιστούμε και να κάνουμε

πράξη αυτές τις διαχρονικές αξίες, που εκφράζουν το μή-

νυμα και το βαθύτερο νόημα των Χριστουγέννων, έτσι

όπως μας το κοινώνησε  έμπρακτα με την ενσάρκωση,

την πορεία, τη διδασκαλία και το έργο Του, ο ιδρυτής της

εκκλησίας μας, ο Ιησούς Χριστός.

Καλές γιορτές!!!

Για το Δ.Σ. του Μουσείου

Ο πρόεδρος

Γκιόλας Χρήστος

«Ευχές και μηνύματα...»
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Καλό ταξίδι αγαπημένε μας Παπαχαράλαμπε!!!

Οαγαπημένος μας ιερέας. ο δικός μας παπάς που πάν-
τρεψε τους γονείς μας, μας βάφτισε, μας πάντρεψε και
βάφτισε τα παιδιά μας, ο λειτουργός που υπηρέτησε το

Δίκαστρο περισσότερο και καλύτερα από τον οποιοδήποτε άλλο, ο
συνάνθρωπος που ήταν δίπλα στον καθένα μας, ο ευεργέτης του χω-
ριού και του Συλλόγου, αυτός που προίκισε φτωχά κορίτσια για να
προχωρήσουν τη ζωή τους, ο άνθρωπος που ταλαιπωρήθηκε τόσο
πολύ στη ζωή του αλλά πάντα κοίταγε μπροστά, ο πατέρας που κα-
μάρωσε μία πανέμορφη οικογένεια της κόρης του, ο φίλος όλων των
Δικαστριωτών, ο Δάσκαλός μας στο Κατηχητικό Σχολείο της Ενορίας
μας, ο πολυτεχνίτης του χωριού μας που πρόσφερε αφιλοκερδώς τις
υπηρεσίες του, αυτή η ήρεμη φυσιογνωμία δεν θα ξαναεπισκεφτεί
το αγαπημένο του Δίκαστρο... 

Θα είναι όμως για πάντα εκεί, στις καρδιές όλων μας, θα κυκλο-
φορεί πάντα ανάμεσά μας, όλοι μας θα "μολογάμε" τα πεπραγμένα
του, τις ωραίες στιγμές που είχαμε μαζί του, τα έργα του στις Εκκλη-
σίες του χωριού μας, θα μας διηγείται τα κατορθώματά του στο κυ-
νήγι,  στο κυνήγι, θα κάθεται για λίγο μοναχός στο τραπεζάκι του
μαγαζιού πίνοντας το καφεδάκι του και κρατώντας το τσιγάρο στο
χέρι, θα χορεύει μαζί μας πίνοντας και το κρασάκι του, θα γυρνάει
ανάμεσά μας με την κάμερα στο χέρι αποθανατίζοντας στιγμές και
στιγμές της ζωής του Δικάστρου...

Καλό Παράδεισο Πατέρα Χαράλαμπε!!!
Υποκλινόμαστε στο μεγαλείο της ψυχής σου!!!
Συλλυπητήρια στη Βούλα σου και στα εγγόνια σου και ευχόμαστε

να ζήσουν να σε θυμούνται για πάντα, όπως για πάντα θα σε θυμάται
όλη η δική σου Ενορία!!!

Βασίλης Κ. Καρφής

Παπα Χαράλαμος Νιώρας
Στις 27-11-2016 και σε ηλικία 85 ετών, έφυγε από την ζωή ο Ιε-
ρέας Χαράλαμπος Νιώρας 
Ο εκλιπών, αφήνει πίσω την κόρη του Σταυρούλα Αθαν.  Γαν-
τζούλα, τα εγγόνια του Γεώργιο, Χαράλαμπο, Βασίλη και Άγγελο
καθώς και δισέγγονα. 

του Βαγγέλη Σαμαρά*
«Όντως φοβερότατον το του θανάτου μυστήριον». Μεστός θεολο-
γικών νοημάτων ο παραπάνω ψαλμός της νεκρώσιμου ακολουθίας
την οποία ως γνωστό έχει συγγράψει ο μέγας Πατήρ της Εκκλησίας
Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός.
Είναι πραγματικά αδιανόητο στον άνθρωπο να αντιληφθεί τις βου-
λές του Κυρίου για το συγκεκριμένο ζήτημα του θανάτου μιας και
αποτελεί την φυσική κατάληξή μας είτε νωρίς είτε σε περασμένη ηλι-
κία.
Αυτή η σκέψη γυρίζει συνεχώς στο μυαλό μου από το απόγευμα της
Δευτέρας 28 Νοεμβρίου 2016 όταν και πληροφορήθηκα το άγγελμα
της κοιμήσεως του μακαριστού πατρός Χαραλάμπους Νιώρα, ενός
κληρικού που σημάδεψε την δημοσιογραφική μου πορεία.
Ήταν, θυμάμαι, Απρίλιος του 2015 όταν για τις ανάγκες του ρεπορτάζ
στην εφημερίδα «Ορθόδοξη Αλήθεια» βρέθηκα στο "κελάκι" του μα-
καριστού πατρός Χαραλάμπους, μιλώντας μαζί του σε μια "εκ βα-
θέων" συνέντευξη για τα όσα σημάδεψαν την ιερατική του πορεία
αλλά και για την προσφορά του στο να προικίζει πολλά φτωχά ανή-
λικα κορίτσια μέχρι το τέλος της επίγειας ζωής του, ώστε να είναι:
«καλότυχα και ευτυχισμένα» όπως συνήθιζε να λέει.
Πραγματικός λευίτης του Θεού και του Ευαγγελίου, χειροτονήθηκε
διάκονος στις 3 Νοεμβρίου του 1959 και έξι ημέρες αργότερα
(9/11/1959) πρεσβύτερος από τον μακαριστό Μητροπολίτη Πολυα-
νής και Κιλκισίου κυρό Ιωακείμ Σμυρνιώτη. Παρέμεινε στην Κεντρική

Μακεδονία (Ν. Κιλκίς) για δυόμισι χρόνια κοντά στο ποίμνιό του μεν,
που (και τον) αγάπησε, αλλά μακριά απ' την οικογένειά του, που διέ-
μενε στο Καρπενήσι (Ν. Ευρυτανίας).
Στις 2 Δεκεμβρίου του 1962 βρέθηκε στην ιδιαίτερή του πατρίδα, τα
Πιτσιωτά. Επί 35 έτη διετέλεσε εφημέριος του Ιερού Ναού Αγίου Γε-
ωργίου, στο Δίκαστρο, ένα μικρό, αμφιθεατρικό χωριό στο βορει-
οδυτικό τμήμα του Ν. Φθιώτιδας στην Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος,
σχεδόν δίπλα στα σύνορα με τους Ν. Ευρυτανίας και Καρδίτσας.
Εξαιτίας της εμπλοκής του σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα
(17/05/1997) παύθηκε από τα καθήκοντά του και ακολούθως μετά
και τις πολλές εκκλήσεις της θυγατέρας του οδηγήθηκε και εγκατα-
στάθηκε στην Αγία Κυριακή Τρικάλων όπου και παρέμεινε μέχρι το
τέλος της επίγειας ζωής του ευτυχώντας να δει τέσσερα εγγόνια και
συνολικά 10 δισέγγονα.
Αξιοσημείωτη ήταν και η σχέση του μακαριστού πατρός Χαραλάμ-
πους με την τεχνολογία μιας και διέθετε στην προσωπική του βιντε-
οθήκη περίπου 1.000 κασέτες οι οποίες περιείχαν βιντεοσκοπημένες
– από τον ίδιο – απειράριθμες πολιτιστικές & λαογραφικές εκδηλώ-
σεις σε επίπεδο Ν. Τρικάλων.
Για το σημαντικό και ουσιαστικό του έργο, αυτό της προικοδοτή-
σεως των απόρων κοριτσιών της Αργιθέας, η διοίκηση του εν λόγω
συλλόγου του απένειμε τον Μάρτιο του 2011 τιμητική πλακέτα για
την πολυετή προσφορά του, αναδεικνύοντάς τον παράλληλα ως επί-
τιμο μέλος του. «Δίκαιοι εις τον αιώνα ζώσι».
Η απέραντη αγάπη προς τον άνθρωπο αλλά και προς τον Θεό είναι
ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά που διέκριναν τον π. Χαράλαμπο
και ο γράφων είναι πεπεισμένος ότι βρίσκεται ήδη «εν κόλποις
Αβραάμ μετά δικαίων».

*Msc Θεολογίας – Δημοσιογράφος
Αναδημοσίεση από εφημερίδα Ρομφαία

ΟΔάσκαλός μας, αυτός ο μοναδικός σε ήθος, ποιότητα,
γνώση, αγάπη, προσφορά και με μεγάλη καρδιά δικός
μας άνθρωπος, ο πατριώτης, ο περισσότερο απ' όλους

μας Δικαστριώτης, ο αγαπημένος μας Νίκος Σωτηρόπουλος, αποφά-
σισε σήμερα να εγκαταλείψει αυτόν τον κόσμο, αναχωρώντας για
την κοινωνία των αγγέλων και να συναντήσει την αγαπημένη του
Βούλα...

Ο Δάσκαλος "έμαθε γράμματα" σε μια συγκεκριμένη γενιά παι-
διών του Δικάστρου. Για μια ζωή ολόκληρη όμως δίδασκε με την πα-
ρουσία του, τη στάση του, τη συμπεριφορά του, την ταπεινότητά του,
την προσφορά του, σε όλους εμάς τους Δικαστριώτες, τις αξίες της
ζωής και την ποιοτική πλευρά της.

Χαρισματικός άνθρωπος, σπουδαίος ΔΑΣΚΑΛΟΣ, εξαιρετικός εκ-
παιδευτικός, ανήσυχος επιστήμονας, υπηρέτησε το λειτούργημα του
διδάσκειν με μοναδικό τρόπο. Αγαπήθηκε από όλους τους μαθητές
του και το έργο του αναγνωρίζεται απ' όλους!!!

Πιστός οικογενειάρχης με αρχές, μαζί με την αγαπημένη του σύ-
ζυγο Βούλα παρέδωσαν στην κοινωνία μία λαμπερή και πετυχημένη
οικογένεια, με δύο εξαιρετικά παιδιά και σπουδαίους επιστήμονες. 

Αφοσιώθηκε στη συλλογή λαογραφικού υλικού του χωριού μας
και δημιούργησε το Λαογραφικό Μουσείο Δικάστρου. Οι Δικαστριώ-
τες είναι περήφανοι για τον γαμπρό τους που παρέδωσε ένα τέτοιο
σπουδαίο έργο που κανένας άλλος δεν το τόλμησε. Στο ενεργητικό
του και στο πλούσιο βιογραφικό του είναι και η συγγραφή ενός βι-
βλίου για το αγαπημένο του Δίκαστρο. Ήταν από τους βασικούς αρ-
θρογράφους και συντελεστές της εφημερίδας του χωριού μας.
Υπηρέτησε και την ψαλτική τέχνη με προσήλωση και επιτυχία!!!

Θα μείνουν παροιμιώδεις οι συζητήσεις του στο καφενείο, η υπο-
στήριξη όλων των γαμπρών και νυμφών του Δικάστρου (ως άτυπος
πρόεδρός τους), η ταπεινότητά του, η νηφαλιότητά του, η εργατικό-
τητά του, η συναισθηματικότητά του!!!

Αγαπημένε μας ΔΑΣΚΑΛΕ καλό σου ταξίδι!!!!
Βασίλης Κ. Καρφής
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H διανομή εθνικών γαιών (χωραφιών)
στους αγωνιστές του 1821,  στο Δίκαστρο 

Καλό Χειμώνα, καλά νυχτέρια

Καντήλι 
(Φωτιστικό των σπιτιών Δικάστρου)

Μουσείο Δικάστρου

του Λεωνίδα Ιωάννου Καρφή
Αντιστρατήγου ε.α.

Οι γαίες  στην τουρκοκρατία
Κατά την τουρκοκρατία, η ελληνική γή,  οι

ελληνικές γαίες ή κτήματα,  ανήκαν  στο τουρ-
κικό κράτος ή στα τουρκικά ιδρύματα ή σε
τούρκους αξιωματούχους.  Με την επανάσταση
του 1821 και την απελευθέρωση της πατρίδας,
περιήλθαν «επαναστατικώ δικαίω»  στο ελλη-
νικό κράτος ως εθνική γή ή  εθνική  περιουσία
ή εθνικές γαίες.  

Η διανομή των εθνικών γαιών 
Η διανομή της εθνικής γής ή των εθνικών γαιών
αποτέλεσε  σταθερά διεκδίκηση  όλων  των πα-
λαίμαχων  της  επανάστασης του 1821 . Οι  πρώ-
τες διακηρύξεις των επαναστατών περιείχαν και
τον όρο της διανομής των εθνικών γαιών  κυ-
ρίως  σε εκείνους που θα ελάμβαναν μέρος
στον αγώνα της ανεξαρτησίας.  
Mε το B.Δ. 20/5-1/6-1834 «Περί των μη εν ενερ-
γεία Αξ/κών, Υπαξ-κών και Στρατιωτών,   στρα-
τού ξηράς και θαλάσσης», άρχισε η διανομή
των εθνικών γαιών   στους αγωνιστές  το 1834
και συνεχίστηκε,  με  μια  σειρά διαταγμάτων
μέχρι το 1870, που ρυθμίστηκε το θέμα ορι-
στικά.    
Σύμφωνα με το διάταγμα:
«Όσοι, μη εν ενεργεία Αξιωματικοί, Υπαξιωμα-

τικοί και Στρατιώτες,   μετέσχον ενδόξως εις
τον υπέρ της απελευθερώσεως της  πατρίδος
αγώνα, προς ανταμοιβήν των παλαιών των  εκ-
δουλεύσεων  και θυσιών  και επί τω  σκοπώ  του
να εξασφαλισθεί  εις τας οικογενείας των  στα-
θερός πόρος υπάρξεως, θέλουσι λάβει  εις
πλήρη ιδιοκτησίαν των  μέρος των  ακαλλιεργή-
των  μεν,  καλλιεργησίμων δε,   εθνικών γαιών».  

Η διανομή των γαιών στο Δίκαστρο
Στην επανάσταση του 1821 έλαβαν μέρος είκοσι
(20) αγωνιστές (Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί και
Στρατιώτες) από τη Ζημιανή (Δίκαστρο), οι
οποίοι πολέμησαν κατά των Tούρκων γενναία,
διακρίθηκαν, τιμήθηκαν με μετάλλια,  χάλκινα
και σιδηρά και μετά την απελευθέρωση της πα-

τρίδος επέστρεψαν στο χωριό τους.  
Σύμφωνα με το διατάγματα, ως «μη εν ενεργεία
Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί και Στρατιώτες», οι
οποίοι είχαν  μετάσχει ενδόξως εις τον υπέρ
της ανεξαρτησίας αγώνα, εδικαιούντο να λάβουν
εθνικές  γαίες, ακαλλιέργητες μεν,  καλλιεργήσι-
μες δε,   στην περιοχή του  Δικάστρου. 
Έτσι, οι  ακαλλιέργητες, αλλά καλλιεργήσιμες,

γαίες  του Δικάστρου άρχισαν να διανέμονται
από το 1834 και διανεμήθηκαν, κατά ζώνες, με
βάση  την  συνοικία  όπου  η  κατοικία  κάθε
αγωνιστή ή γενιάς αγωνιστών, από τις Νομαρ-
χιακές Επιτροπές,  ως εξής:
*  Στην βόρεια ζώνη του χωριού οι γαίες διανε-
μήθηκαν στους έχοντας τις κατοικίες τους στη
συνοικία  «Κοτρόνι» και συγκεκριμένα  στους
αγωνιστές των οικογενειών Καρφή, Καρφόπου-
λου   και  Καρφογεωργάκη.    
*  Στη ενδιάμεση ζώνη του χωριού οι γαίες δια-
νεμήθηκαν στους έχοντας τις κατοικίες τους
στη συνοικία «μεσαίος-Μαχαλάς» και συγκεκρι-
μένα στους αγωνιστές  των οικογενειών, Αρ-
μακά, Γιαννακάκη, Γράββαλου, Κατσαρή, Κόρδα,
Κορδόπουλου, Λάμπου,  Μανούκα, Παπαδημη-
τρίου.   
*  Στη νότια ζώνη του χωριού οι γαίες διανεμή-
θηκαν  στους έχοντας τις κατοικίες τους στην
συνοικία «κάτω-Μαχαλάς» και συγκεκριμένα
στους αγωνιστές  των οικογενειών,   Αγγελόπου-
λου, Καλότυχου, Δημητρίου, Ποντίκα,
* Στην ανατολική ζώνη του χωριού οι γαίες δια-
νεμήθηκαν στους έχοντας τις κατοικίες τους
στην συνοικία  «πέρα-Μαχαλάς», και συγκεκρι-
μένα στους αγωνιστές των οικογενειών,  Γρηγο-
ρόπουλου,  Ζημιανίτη, Παπασταύρου και
Σουλιώτη. 
Η παραπάνω διανομή των γαιών (χωραφιών),  με
εξαίρεση  τις περιπτώσεις που έγιναν  μεταβι-
βάσεις ακινήτων, λόγω προικός, κληρονομίας,
δωρεάς ή  πώλησης,  διατηρείται  μέχρι σήμερα.

Η απόκτηση της ιδιοκτησίας των γαιών 
Οι αγωνιστές για να αποκτήσουν  τα δικαίωματα

επί  των γαιών που παραχωρήθηκαν έπρεπε
μέχρι το επόμενο της παραχώρησης  έτος,  να
εκχερσώσουν και  να καλλιεργήσουν τις γαίες
τους,   διαφορετικά  το δικαίωμα  της  καλλιέρ-
γειας,  στο  ακαλλιέργητο  μέρος των γαιών,
ασκούσε   η δημοτική αρχή  υπέρ  του δημοτι-
κού σχολείου. 
Σύμφωνα με το διάταγμα:

«Αν  εις το  τέλος του έτους το όλον ή μέρος
της προσδιορισθείσης παρά του νόμου μερίδος
δεν εκαλλιεργήθη,  εκ παραμελήσεως του κυ-
ρίου, η δημοτική αρχή,   έχει το δικαίωμα  να
καλλιεργήση το όλον ή μέρος  του ακαλλιεργή-
του  και να δώσει  εις τας ανάγκας του δημοτι-
κού σχολείου….».

«Γεωργοί» και «κτηματίες» οι αγωνιστές 
Για την  κατοχύρωση του δικαιώματος της καλ-
λιέργειας,   οι αγωνιστές άρχισαν αμέσως  να εκ-
χερσώνουν και να καλλιεργούν, τις
ακαλλιέργητες μεν, καλλιεργήσιμες δε  γαίες, τα
χωράφια τους  και να δηλώνουν ως  κύριο επάγ-
γελμά τους   το επάγγελμα  του «γεωργού».
Επίσημα, οι αγωνιστές που έλαβαν γαίες  είχαν
αποκτήσει και καταγραφεί  με  τον τίτλο του
«κτηματία». 


