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ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΔΩΡΙΔΟΣ
ΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΔΩΡΙΚΗΣ 

ΤΕΤΡΑΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΙΕΩΝ:
Κυτινίου - Ερινεού - Βόϊου και Πίνδου ή Ακύφαντος
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Ταχ. Γραφείο
Κ.Ε.Μ.Π.Α.

(Συνέχεια στη σελίδα 3)

(Συνέχεια στη σελίδα 5)(Συνέχεια στη σελίδα 3)

(Συνέχεια στη σελίδα 5)

(Συνέχεια στη σελίδα 8)

Η ΚΑΤΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Πρέπει να το παραδεχτούμε πλέον, ότι είμαστε τελείως μα τε-

λείως απροστάτευτοι στις βιβλικές καταστροφές που επιχειρού-
νται σε βάρος του περιβάλλοντος του Χωριού μας. Στο προηγού-
μενο άρθρο μας με τίτλο «Τα Κεφαλάρια», είχαμε απευθυνθεί 
και ζητήσει την παρέμβαση του Δημάρχου Δελφών, να μας προ-
στατεύσει από την καταδρομή, η οποία γίνεται από μέρους της 
Εταιρείας των Βωξιτών στην ευρύτερη περιοχή του Χωριού μας. 
Αντί της οποιασδήποτε αναστολής η Εταιρεία προχώρησε στους 
στόχους της για την επιφανειακή (όχι την υπόγεια, όπως είναι το 
νόμιμο) εξόρυξη των βωξιτολίθων. Γιατί έτσι διευκολύνεται κερ-
δίζοντας και αποφεύγει τις δαπανηρές υπόγειες εξορύξεις, όπως 
είναι υποχρεωμένη. Με πλήρη περιφρόνηση προς το περιβάλλον, 

Για μία ακόμη χρονιά οι δυο 
Σύλλογοι που εδρεύουν στο 
Χωριό «κέρδισαν» τις εντυπώ-
σεις. Κατά τη διάρκεια των 
θερινών διακοπών διοργάνω-
σαν πλήθος εκδηλώσεων που 
ξεχείλιζαν από ποιότητα και 
Ελληνική παράδοση. Καθιστώ-
ντας όλους εμάς υπερήφανους 
για την καταγωγή μας από τον 

«ευλογημένο τόπο». Και θεσμο-
θετώντας ως τον πληρέστερο 
σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις 
σε ολάκερη τη Ρούμελη τον 

Καστελλιώτικο Πολιτιστικό Αύ-
γουστο. 
Όλες οι εκδηλώσεις (πλην 

της βραδιάς νεολαίας η οποία 
πραγματοποιήθηκε στο πο-

τάμι, δίπλα στο παλιό γεφύρι, 
αξιοποιώντας ένα θαυμάσιο 
για το σκοπό αυτό χώρο) έλα-
βαν χώρα στο προαύλιο το 

σχολείου, στην καθιερωμένη 
πλέον εξέδρα. Κάτω από τα 
πεύκα, με φόντο τη φεγγαρό-
λουστη Γκιόνα.

Πολιτιστικό Καλοκαίρι στα Καστέλλια
(Aύγουστος - Επιστροφή στο χωριό)

Ηθικό χρέος, αλλά και αίσθη-
μα ευθύνης και πατριωτισμού, 
μου επιβάλλουν να φέρω στη 
μνήμη των εκλεκτών ανα-
γνωστών της εφημερίδας του 
χωριού μας «Καστελλιώτικα 
Νέα», πραγματικά γεγονότα 
που έζησε και με αξιοθαύμα-
στο (απλό, γλαφυρό και απο-
λύτως κατανοητό) τρόπο, πε-

ριγράφει ο αείμνηστος, φίλος, 
γείτονας, συγγενής και βαθυ-
στόχαστος λαϊκός εκφραστής 
του απλού λόγου, ταλαντού-
χος ΛΟΥΚΑΣ ΓΡΑΒΙΑΣ (Μπάρ-
μπα ΛΟΥΚΑΣ), όπως του άρεσε 
να τον αποκαλούν.
Τα θλιβερά αυτά γεγονό-

τα που περιγράφει, έμμετρα, 
αλλά και πεζά, ο αείμνηστος 

ΛΟΥΚΑΣ ΓΡΑΒΙΑΣ, ως αυτόπτης 
μάρτυρας, έλαβαν χώρα κατά 
την περίοδο της Γερμανοϊταλι-
κής κατοχής και συγκεκριμένα 
το Δεκέμβριο του έτους 1942.
Για το αποτρόπαιο αυτό γε-

γονός και για να τιμηθεί η μνή-
μη των κατακρεουργηθέντων 
αθώων Ελλήνων από τους 
βάρβαρους κατακτητές στήθη-
κε, όπως γνωρίζετε, ανάλογο 
μνημείο πλησίον του τόπου 
του μαρτυρίου στο χωριό μας 
τα Καστέλλια Φωκίδας.
Για να τιμήσω κι εγώ, εγγρά-

φως, έστω και με καθυστέρη-
ση, τη μνήμη των σφαγιασθέ-
ντων, αλλά και των συγχωρια-
νών μας (μεταξύ των οποίων 
και τον αείμνηστο πατέρα μου 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΑΠΑΔΑΚΗ), 

Για να μην ξεχνούν οι Παλαιοί και να διδάσκονται ο Νέοι

Υπό την αιγίδα του Δήμου 
Δελφών και με τη συμμετοχή 
των Συλλόγων του χωριού μας, 
στις 17 Σεπτεμβρίου 2011 στην 
αίθουσα «ΔΕΛΦΟΙ» του Πνευ-
ματικού Κέντρου Ρουμελιωτών, 
έλαβε χώρα η τιμητική εκδήλω-
ση για το Γάλλο Καθηγητή κ. 
Ντενίς Ρούσσε, που οργανώ-
θηκε από την «Εταιρεία Δωρι-
κών και Δρυοπικών Μελετών». 
Μεγάλη υπήρξε η προσέλευση 
των συμπατριωτών μας, αλλά 
και εκλεκτών καλεσμένων από 
τον Πολιτικό, Διοικητικό, Επι-
στημονικό και το Στρατιωτικό 
κύκλο της Περιοχής μας.
Την παρουσίαση του προ-

γράμματος έκαμε η Γενική 
Γραμματέας της Ομοσπονδίας 
Συλλόγων Φωκίδος. Εισαγω-
γικό προλόγισμα απηύθυνε ο 
Πρόεδρος της Εταιρείας κ. Γε-
ώργιος Πουρνάρας και επακο-

λούθησε χαιρετισμός και από 
τους επισήμους.
Την παρουσίαση του τιμωμέ-

νου καθηγητή, έκαμε λεπτομε-
ρώς ο Αντιπρόεδρος της Εται-

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΩΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΡΥΟΠΙΚΩΝ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κου ΝΤΕΝΙΣ ΡΟΥΣΣΕ

ΘΕΜΑ 1ον: «Επιφανειακές 
αποκαλύψεις μεταλλείων στην 
περιοχή της Τοπικής Κοινότη-
τας Καστελλίων - θέσεις ΝΕΡΑ 
5-6-7 (υπόλοιπο κοιτάσματος 
βωξίτη)»
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Απ. Χουλιάρας 

(Πρόεδρος)
2. Παναγιώτης Νικ. Μακρής
3. Νικόλαος Λεων. Κοντολά-

της
Στη συνεδρίαση αυτή παρέστη 

και ο Νικόλαος Παν. Τούμπας, 
υπάλληλος του Δήμου Δελφών, 
για την τήρηση των Πρακτικών.
Ο Πρόεδρος ύστερα από την 

διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε 
την έναρξη της συνεδρίασης και 
εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέ-
ματα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ: 1ον
ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 9/2011
Για το ανωτέρω θέμα της ημε-

ρήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος 
είπε τα εξής:
Σχετικά με τις επιφανειακές 

εργασίες που ενεργεί η εταιρία 
S & Β ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥ-
ΚΤΑ A.Ε. για αποκάλυψη και 
απόληψη βωξίτη στην περιοχή 
Καστελλίων - μεταλλευτικές θέ-
σεις ΝΕΡΑ 5-6-7, και σε συνέ-
χεια της ενημέρωσης που είχε 
γίνει στις 25/1/2011 στο Κοινο-
τικό Γραφείο Καστελλίων από 
εκπροσώπους της Εταιρίας, ως 
Τοπικό Συμβούλιο με την αριθμ. 
1/2011 απόφαση μας γνωμο-

δοτήσαμε αρχικά στο από 11-
02-2011 υποβληθέν αίτημα της 
πιο πάνω Εταιρίας, αναφορικά 
με την απόληψη επιφανειακού 
τμήματος (εμφάνισης) βωξί-
τη που βρίσκεται στην περιοχή 
Καστελλίων (Υπόλοιπο Νερά 
5,6,7), επί εκτάσεως τριών (3) 
στρεμμάτων, με περιορισμένες 
στο ελάχιστο περιβαλλοντικές 
συνέπειες και με την παροχή 
κάποιων ανταποδοτικών οφε-
λών για το χωριό μας (πρό-
σληψη προσωπικού -ντόπιων 
ανέργων-, εκτέλεση έργων στο 
χωριό και πλήρη περιβαλλοντι-
κή αποκατάσταση του τοπίου).
Η Εταιρία μάς είπε προφορι-

κά ότι προτίθεται να αποκατα-
στήσει το πίσω μέρος του ντα-
μαριού. Ξεκίνησε την αποκατά-
σταση με την προοπτική ότι δεν 
θα πειραχθεί η εμφανής προς 
το χωριό πλευρά και από εκεί 
θα έπαιρνε «τραβηχτά» τα μπά-
ζα. Όμως πάρθηκαν μπάζα και 
πετρώματα εμφανή χωρίς να 
έχουμε εμείς δώσει καμία γνω-
μοδότηση.
Μετά από τα παραπάνω άπο-

ψή μου είναι ότι το χωριό δεν 
θα πρέπει να είναι εχθρικό απέ-
ναντι στην Εταιρία αλλά και ότι 
δεν θα πρέπει να αδρανούμε 
για αυτά που κάνει η Εταιρία. 
Για το λόγο αυτό προτείνω να 
ενημερωθεί η Εταιρία και από 
εδώ και στο εξής να μην γίνο-
νται επιφανειακές εργασίες για 

εξορύξεις μεταλλεύματος, χω-
ρίς να είναι τούτο γνωστό στην 
τοπική κοινωνία των Καστελ-
λίων. Εξορύξεις που βλάπτουν 
το χωριό, θα πρέπει να είναι 
από προηγουμένως γνωστές. Η 
Εταιρία να μας γνωστοποιήσει 

ΑΠΟΣΠΑΣΜA
Από το Πρακτικό της αριθ. 4/16-06-2011 Συνεδρίασης

Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Καστελλίων

Ανακοίνωση προς επιτυχόντες
Παρακαλούνται οι επιτυχόντες νέοι Καστελλιώτες στα 

Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. να μας αποστείλουν το συντομότερο δυνα-
τό και πάντως το αργότερο μέχρι τις 31/12/2011:
α) μια καλή φωτογραφία τους
β) αντίγραφο μηχανογραφικού δελτίου επιτυχίας (ή βε-

βαίωση της Σχολής που φοιτούν) και
γ) κείμενο «δυο γραμμών» όπου να αναγράφεται η κα-

στελλιώτικη καταγωγή τους
ώστε να οργανωθεί εγκαίρως και απρόσκοπτα η εκδή-

λωση βράβευσης στις αρχές του 2012.
Θα μας διευκόλυνε αφάνταστα η ψηφιακή αποστολή 

των ανωτέρω στο επίσημο email του Συλλόγου:
proodsyllogos@kastellia.gr

Τα νέα του Δεύτερου
Διαγωνισμού Διηγήματος

Οι φάκελοι με τα ψευδώνυμα άνοιξαν και ο Σύλλογος 
γνωρίζει τα πραγματικά στοιχεία των διακριθέντων, τα 
διηγήματα των οποίων θα εκδοθούν σε ανθολογία ή θα 
δημοσιευθούν στα «Κ.Ν.». Η τελετή απονομής βραβείων 
και επαίνων θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο 
Ρουμελιωτών (Σίνα και Αραχόβης, Αθήνα) στις 19:30 την 
Παρασκευή 02-12-2011. Η πρόσκληση θα δημοσιευθεί 
εγκαίρως στην επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου

http://www.kastellia.gr/loc_ks/default.asp
Δεν πρέπει να λείψει κανείς. Μείνετε διαδικτυωμένοι...
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Αυτοί που μας έφυγαν

Κο ι ν ω ν ι κ ά

Τριμηνιαία Έκδοση
«ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ»

Ιδιοκτησίας του
Προοδευτικού Συλλόγου

«ΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ»
Οδός Σίνα & Δαφνομήλη 1Α
Αθήνα – Τ.Κ. 106 80
Α.Φ.Μ. 090381071
ΚΩΔΙΚΟΣ: 4490

Εκδότης
TΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Π. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Τηλ.: 210-41.22.344
trianteleu@hotmail.com

Αρχισυντάκτης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Συντακτική Επιτροπή
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΧΑΛΑΤΣΑΣ
ΚΩΣΤΑΣ Ε. ΣΤΟΦΟΡΟΣ

Υπεύθυνος ηλεκτρονικών μέσων
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Θ. ΜΠΑΣΙΟΣ

proodsyllogos@kastellia.gr

Αριθμός φύλλου 236
ΙΟΥΛ. - ΑΥΓ. - ΣΕΠΤ. 2011

Ηλεκτρονική σελ/ση -
Εκτύπωση

ΑΦΟΙ ZOYΜΠΟΥΛΗ Ο.Ε.
Γερανίου 7 - 2ος όροφος
Τηλ. - Fax: 210-52.38.107
Ε-mail: costaszl@yahoo.gr

Τεχνικός σύμβουλος
Κ. ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ

Αγ. Φωτεινής 3 - Ν. Σμύρνη
Τηλ.: 210-93.17.784

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
• Τα ενυπόγραφα κείμε-

να απηχούν τις απόψεις των 
συγγραφέων τους. Διατηρεί-
ται όμως το δικαίωμα συντό-
μευσης μεγάλων κειμένων.

• Τα υπόλοιπα κείμενα 
είναι ευθύνη της σύνταξης 
και του Διοικητικού Συμ-
βουλίου.

• Για αλλαγή διευθύνσε-
ων ή νέων διευθύνσεων να 
ενημερώνετε τα μέλη του Δι-
οικητικού Συμβουλίου.

• Τα κείμενα δεν επιστρέ-
φονται.
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Ανακοίνωση
Η από τον Ιούλιο του 2011 δραματική αύξηση των τα-

χυδρομικών τελών που αφορούν στον περιοδικό τύπο Σω-
ματείων και Συλλόγων δημιουργεί ανυπέρβλητα σχεδόν 
προβλήματα στην αποστολή των «Κ.Ν.» σε όλους τους Κα-
στελλιώτες και τους φίλους των Καστελλίων.
Μοναδικός πόρος του Συλλόγου μας είναι οι δικές σας 

συνδρομές.
Λογαριασμός Ταμιευτηρίου Γενικής Τράπεζας
Δικαιούχος: Προοδευτικός Σύλλογος Τα Καστέλλια
Αριθμός: 001030142612
Η σταθερή ενίσχυση του Συλλόγου μας από ΟΛΟΥΣ 

ΕΣΑΣ αποτελεί και τη μόνη αναγκαία και ικανή συνθήκη 
για την επιβίωσή του. Και, κυρίως, για την απρόσκοπτη έκ-
δοση και τη συνέχιση αποστολής της εφημερίδος.
Διαφορετικά...

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΝ.
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΒΑΣ. ΠΕΤΡΟΥ
Την 31η Ιουλίου 2011 έφυγε 

από τη ζωή η εκλεκτή δέσποινα 
η Ευαγγελία Παν. Παπανικολά-
ου η «Πετροβαγγελή», όπως την 

ξέραμε όλοι μας. Κοντά στους 
μουσικούς αδερφούς της, το 
Γιώργο και το Δήμο Πέτρου, 
δεν μπορούσε εκείνη να υστε-
ρήσει. Έμαθε τέλεια μαντολίνο 
και σ’ εκείνες τις κατοχικές ανε-
πανάληπτες συγκεντρώσεις μας 
στο χωριό συμμετέχουσα έξο-
χα στην μουσική ορχήστρα των 
αδερφιών της, πρωτοστατούσε 
για την επιτυχία σε κάθε μια από 
εκείνες τις συγκεντρώσεις μας. 
Άριστη οικοδέσποινα και αληθι-
νή μητέρα τα έδωσε όλα για την 
ανάπτυξη και την αποκατάσταση 

Εκλεκτοί γάμοι
– Το Σάββατο στις 24 Σεπτεμβρίου 2011 ο κ. Γεώργιος Αθ. Γραμματικός, 

οικονομολόγος, νεώτερος γιός του Προέδρου του Συλλόγου μας Αθανασίου Ι. 
Γραμματικού, στον Ι. Ναό του Αγίου Αλεξάνδρου Παλ. Φαλήρου, ετέλεσε τους 

γάμους του με την εκλεκτή της καρδιάς του δ. Πηνελόπη – Μυρτιδιώτισσα 
Κωνσταντίνου Παραδείση.
Τους δακτυλίους και τους γαμήλιους στεφάνους αντήλλαξαν ο κ. Ιωάννης 

Κωστάκης και η κα Καλομοίρα Πετροχείλου.
Πανέμορφη η νύφη με το μακρύ υπέροχο πέπλο της, με τη χάρη και το χαμό-

γελο της καταμάγεψε όλους τους παρευρισκομένους. 
Η τελετή πλαισιώθηκε από μεγάλη συμμετοχή συγγενών και φίλων και από 

τις δύο πλευρές του ζεύγους, οι οποίοι στη δεξίωση που επακολούθησε στο 
παραλιακό πολυτελέστατο κέντρο «Βle Pavillion» στον Άλιμο, κυριολεκτικά ξε-
φάντωσαν μέχρι τις πρωινές ώρες.
Στο ταιριαχτό νέο ζευγάρι, ευχόμαστε με όλη μας την καρδιά να ζήσουν και 

να ευτυχήσουν.                                                        ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΛΑΤΣΑΣ

των παιδιών της.
Τα «Κ.Ν.» με αληθινή θλίψη 

συλλυπούνται ολόθερμα τα παι-
διά της με την ευχή να είναι ελα-
φρύ το Καστελλιώτικο χώμα που 
την σκεπάζει..

ΝΙΚΗ Ν. ΛΙΑΚΟΥ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ Γ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
Την 21 Ιουλίου 2011 κηδεύτη-

κε στο χωριό μας η Νίκη Ν. Λιά-
κου, μικρότερη θυγατέρα του Γ. 
Ελευθερίου, αδερφή του ζωγρά-
φου κ. Πάνου Ελευθερίου. Η 
μεταστάσα είχε μεταφερθεί για 
θεραπεία στην Αθήνα, όπου και 
άφησε την τελευταία πνοή της 
και μεταφέρθηκε και κηδεύτηκε 
στο χωριό μας. Άξια γυναίκα και 
υποδειγματική σύζυγος, μητέρα 
και νοικοκυρά, παντρεύτηκε με 
τον Νίκο Λιάκο και απέκτησαν 
μια από τις εκλεκτές οικογένειες 
που ρίζωσαν και παρέμειναν πι-
στοί στο χωριό μας. Διακρινόταν 
για τη σεμνότητα και τη στοργή 
της, έτσι που ήταν στην εκτίμη-
ση όλων μας. Δέχτηκε το δυνατό 
πλήγμα να χάσει τον άντρα της, 
που τελικά τον ακολούθησε. Τα 
«Κ.Ν.» εκφράζουν τα βαθειά 
συλλυπητήριά τους στη θυγατέ-
ρα της και στον αδελφό της.
Ας μείνει η μνήμη της αιωνία, 

και ελαφρύ το χώμα που την 
σκεπάζει.

Βαφτίσεις
Ένα ξεχωριστό γεγονός έλα-

βε χώρα στις 03-09-2011 στα 
Καστέλλια, στο εκκλησάκι του 
Αγίου Ιωάννη, καθώς πραγμα-
τοποιήθηκαν οι δύο βαφτίσεις 
των εγγονών της Καλλιόπης 
Κουράκη, κόρης του Ηλία 
(Λιάρου) Μοσχολιού. Ο Προκό-
πης Κουράκης (γιος της Πόπης 
Μοσχολιού) και η σύζυγός του 
Ιωάννα Αμαξοπούλου βάφτισαν 
το γιο τους και τον ονόμασαν 
Αντώνη Ιωάννη. Την ίδια ημέ-
ρα η Ισαβέλλα Κουράκη (κόρη 
της Πόπης Μοσχολιού) και ο 
σύζυγός της Μανόλης Αρχό-
ντους βάφτισαν την κόρη τους 
και την ονόμασαν Ηλέκτρα. 
Ακολούθησε λαμπρή γιορτή - 
δεξίωση - πάρτι στην πλατεία 
της Ευαγγελίστριας. Ο χώρος 
είχε ανθοστολιστεί, εξωραϊστεί 
και διαμορφωθεί με γούστο, φι-
νέτσα και μεράκι. Έτσι τα δυο 
ζευγάρια γιόρτασαν το διπλό 
ευτυχές γεγονός με την πρέ-
πουσα μεγαλοπρέπεια μαζί με 
πλήθος συγγενών και φίλων.
Η Μαρία και ο Ανδρέας Πα-

παμανώλης, γιος της Ευσταθί-
ας Γραμματικού, το Σάββατο 
11-06-2011, στον Άγιο Ιωάννη 
Αφρατίου Χαλκίδας, βάφτισαν 
την κόρη τους και την ονόμα-
σαν Ιωάννα.
Ο Ιωάννης και η Χρύσα Προ-

βιά, το Σάββατο 27-08-2011, 
στον Άγιο Αθανάσιο Χλωμού, 
βάφτισαν την κόρη τους και 
την ονόμασαν Παρασκευή. 

Ανάδοχος η Μαρία Αγαπητού. 
Ακολούθησε γλέντι στον κήπο 
του σπιτιού τους.
Ο Γεώργιος Γκαβόπουλος 

και η Ιωάννα Κουντούρη, κόρη 
της Ευαγγελίας Κυριαζή, στις 
25-09-2011, στον Ι.Ν. Αγίων 
Κωνσταντίνου και Ελένης στις 
Κάτω Γούβες Ηρακλείου Κρή-
της, βάφτισαν την κόρη τους 
και την ονόμασαν Χρυσηίδα. 
Ανάδοχος η Χριστίνα Τσιβο-
γιάννη.
Ο Κωνσταντίνος Χρυσοστο-

μίδης και η Ειρήνη Τσιροπού-
λου, εγγονή του Δημητρίου 
Γ. Παπαϊωάννου, στις 04-06-
2011, στον Άγιο Γεώργιο Κα-
στελλίων, με γονείς και φίλους, 
βάφτισαν το γιο τους και τον 
ονόμασαν Γεώργιο. 

Νέο Δ.Σ. Συλλόγου Γυναικών
Μετά από αρχαιρεσίες στις 25-09-2011 συγκροτήθηκε σε σώμα 

το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου γυναικών Καστελλίων το 
οποίο έχει ως εξής:
Προεδρείο
Πρόεδρος: Αφροδίτη Μακρή
Αντιπρόεδρος: Λιάνα Βελέντζα
Γενική γραμματέας: Βαρβάρα Κεφαλά
Ταμίας: Ελένη Λευκαδίτη
Υπεύθυνες τομέων
Πολιτικού σχεδιασμού: Ρούλα Ζαγκανά
Οργανωτικού: Χρυσούλα Χουλιάρα
Τύπου: Μαρία Κασσιού
Κοινωνικών θεμάτων: Αθανασία Κουτσουβέλη
Επιστημών τεχνών και πολιτισμού: Δροσούλα Τσελέντη
Για την Εξελεγκτική Επιτροπή εξελέγησαν οι: Ευθυμία Σπυρι-

δάκη, Ευαγγελία Χαμηλού, Δήμητρα Λιάπη.

Τα «Κ.Ν.» εύχονται να ζή-
σουν τα νεοφώτιστα.

Γάμοι
Η Ευγενία Ανυφαντή και ο 

Παναγιώτης Κοντολάτης (γιος 
του Αθανασίου και της Βασιλι-
κής) τέλεσαν το γάμο τους στις 
30-07-2011 στον Ι.Ν. Αγίου 
Σπυρίδωνα Πειραιά.
Η Γεωργία Μαργώνη και ο 

Σπύρος Θεοδώρου Λιάπης, δυο 
νέοι συγχωριανοί μας, ενώ-
θηκαν με τα δεσμά του γάμου 
στις 02-10-2011 στην Ευαγγε-
λίστρια του χωριού μας. Μετά 
το μυστήριο παρατέθηκε γαμή-
λιο παραδοσιακό δείπνο, σωστό 
Ρουμελιώτικό γλέντι με δεκά-
δες αρνιά στη σούβλα, στο κέ-
ντρο «Αρχοντικό» της Λαμίας.

Η Γεωργία Αγγέλη και ο Πα-
ναγιώτης Σπύρου Κοντολάτης 
τέλεσαν το γάμο τους στις 15-
10-2011 στην Λευκάδα Φθι-
ώτιδος. Ακολούθησε λαμπρή 
δεξίωση και γλέντι από τους 
πολυπληθείς (πάνω από 500) 
καλεσμένους, στο κτήμα «Πα-
σιάκος» στη Λαμίας.
Τα «Κ.Ν.» εύχονται «βίον αν-

θόσπαρτον».

Αρραβώνες
Ο Δημήτρης Χατζηπανα-

γιώτου και η Δωροθέα Ιωάν-
νη Τσακρή αρραβωνιάστηκαν 
στην Αθήνα, στις 20-08-2011.

Επιτυχίες
Ο Βασίλειος Ζαμπόγλου του 

Χαρίτωνος και της Μαργαρί-
τας, εγγονός της Γαρυφαλλιάς 
Κουγιανού το γένος Παπανι-
κολάου – Μιλιορδοβασίλη, πέ-
τυχε στο Τ.Ε.Ι. Πληροφορικής 
Αθηνών.
Η Μαρία Ελευθερία (Μαρί-

τα) Κακάτσιου, κόρη της Ζανίν 
Γεωργίου Παπανικολάου και 
δισέγγονη του παπά Παναγιώ-
τη Παπανικολάου πέτυχε στο 
τμήμα διεθνών και Ευρωπα-
ϊκών οικονομικών σπουδών 

Θεσσαλονίκης του πανεπιστη-
μίου Μακεδονίας.
Η Ολυμπία Πιπέλια του Αρι-

στείδη και της Ακριβής, εγγο-
νή του Χαράλαμπου Πιπέλια, 
πέτυχε στο τμήμα Αγγλικής 
γλώσσας και Φιλολογίας του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης

Θάνατοι
Απεβίωσε στην Αθήνα και 

κηδεύτηκε στις 21-07-2011 στα 
Καστέλλια η Νίκη Λιάκου το 
γένος Γεωργίου Ελευθερίου.
Απεβίωσε στις 31-07-2011 

και κηδεύτηκε στην Θεσσαλο-
νίκη, όπου και μονίμως διέμε-
νε, η Ανθούλα χήρα Αποστόλου 
Ι. Χουλιάρα ετών 93.
Απεβίωσε και κηδεύτηκε στο 

χωριό μας στις 31-07-2011 η 
Ευαγγελία Π. Παπανικολάου 
το γένος Β. Πέτρου.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΗΣ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑΣ 
ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ
«ΣΤΕΛΙΟΣ ΞΕΦΛΟΥΔΑΣ»
Κωνσταντίνα Τασσοπούλου 30
Κώστας Στοφόρος 80

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Ο Ευάγγελος Π. Παπανι-

κολάου προσέφερε για τους 
σκοπούς του Συλλόγου μας 
πενήντα Ευρώ (50,00) σε μνή-
μη ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ.
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Η μάχη στο Χάνι της Γραβιάς 
στις 8 Μαΐου του 1821 από τον 
Οδυσσέα Αντρούτσο και τα 
εκατόν είκοσι παλληκάρια του, 
που κλείστηκαν σ’ αυτό για ν’ 
αντιμετωπίσουν τους οκτώ χι-
λιάδες πεζούς και τους οκτα-
κόσιους ιππείς του Ομέρ Βρυ-
ώνη, είναι αναντίρρητα ένα από 
τα πιο καίρια επιτεύγματα στην 
ιστορία της Επανάστασης του 
Είκοσι ένα, γιατί έτσι αποτρά-
πηκε η κατάληψη των Σαλώνων 
από τους Τούρκους και από 
εκεί το πέρασμά τους στο Μω-
ρηά για την καταστολή της.
Εκτός από τα παλληκάρια 

του Αντρούτσου που κλείστη-
καν στο Χάνι, τα ριζά αριστερά 
στον «Γκαστρωμένο Βράχο» 
(«Τσούκα» Χλωμήσια) στη 
θέση «Γαβρίλης» και τη ρεματιά 
στο ποτάμι της Γραβιάς, είχαν 
καταλάβει αντίστοιχα το ορδί 
του Πανουρ γία, στο οποίο με-
τείχαν και οι Καστελλιώτες και 
οι Χλωμήσιοι μαχητές και το 
ορδί του Δυοβουνιώτη, ενώ το 
ορδί του Χρήστου Κασμά και 
του Σταύρου Κατσικογιάννη θα 
κατελάμβαναν το δεξιό μέρος 
στη βρύση «Τσόνισκα» και όχι 
«Σούτσικα», όπως κατά κόρον 
εσφαλμένως αναφέρεται, όπου 
το σημερινό Χωριό της Γρα-
βιάς. Αυτό όμως δεν εμπόδισε 

Ο ΑΠΟΗΧΟΣ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΣΤΟ ΧΑΝΙ
ΤΗΣ ΓΡΑΒΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ

εγγράφως τι και που προτίθεται 
να πάρει μετάλλευμα κατά τα 
επόμενα δύο (2) έτη εντός των 
ορίων της Τοπικής Κοινότητας 
Καστελλίων. Επίσης καλείται 
να κάνει άμεση αποκατάσταση 
του περιβάλλοντος στο συγκε-
κριμένο χώρο. Δηλαδή να μας 
γνωστοποιήσει χρονοδιάγραμ-
μα εργασιών και αντίστοιχης 
αποκατάστασης περιβάλλοντος 
χώρου.
Ακολούθως λαμβάνει το λόγο 

ο Τοπικός Σύμβουλος κ. Πανα-
γιώτης Νικ. Μακρής, ο οποίος 
αναφερόμενος από ιδίου αυτού 
χειρογράφου είπε τα εξής:

«Κατ’ αρχάς θέλω να εκφρά-
σω τη δυσαρέσκεια μου γιατί 
την Τετάρτη 8/6/2011 στο άτυπο 
συμβούλιο που έγινε και συζη-
τήθηκε το εν λόγω θέμα, αμέ-
σως μετά, συγγενικό μου πρό-
σωπο δέχτηκε τηλέφωνο από 
εκπρόσωπο της Εταιρίας, ότι ο 
σύμβουλος Μακρής διαφωνεί 
ενώ ο Πρόεδρος Χουλιάρας 
συμφωνεί. Για τον κ. Κοντολάτη 
ούτε κουβέντα. Είμαστε τρεις. 
Πέστε μου από εδώ και στο 
εξής ποιόν να αποκαλώ εκπρό-
σωπο της Εταιρίας μέσα από 
το Τοπικό Συμβούλιο. Κάποιος 
αποδεικνύεται με την συμπερι-
φορά του πολύ μικροπρεπής 
στο ρόλο που τον έταξε το χω-
ριό να παίξει μέσα στο Τοπικό 
Συμβούλιο. Κρίμα! Λυπάμαι! Αν 
κατάλαβε καλά, την Εταιρία και 
τον εκπρόσωπο της εκθέτει και 
όχι εμένα που δεν έκανα τίπο-
τα παραπάνω από τον όρκο που 
έδωσα να τηρώ τίμια και ευσυ-
νείδητα τα καθήκοντα μου.
Από την πρώτη συζήτηση 

παρουσία των δύο Ιερέων του 
χωριού μας και αρκετών συγ-
χωριανών, είχα επισημάνει τις 
επιφυλάξεις μου. Ζήτησα Λαϊκή 
Συνέλευση και έκτακτο Τοπικό 
Συμβούλιο και δεν έγιναν απο-
δεκτά. Μετά τη συνάντηση μας 
με εκπροσώπους της Εταιρίας 
που έγινε στο Κοινοτικό Γρα-
φείο, ζήτησα από την Εταιρία 
να δείξει ιδιαίτερη ευαισθησία 
για την προστασία και διατή-
ρηση του περιβάλλοντος. Οι 
διαβεβαιώσεις εδόθησαν αλλά 
δεν ετηρήθησαν στην πορεία. 
Αυτή η συζήτηση που κάνουμε 
σήμερα κ. Πρόεδρε, έπρεπε 
να είχε γίνει πριν τέσσερις (4) 
εβδομάδες, όταν άρχισαν να 
γίνονται ορατά τα αποτελέσμα-
τα και σας τα επισήμανα. Ζητάω 
την άμεση διακοπή των εργασι-
ών και την άμεση αποκατάστα-

ση του τοπίου με συμβατά φυτά 
προς το περιβάλλον. Ζητάω το 
χρονοδιάγραμμα δράσης της 
Εταιρίας για την επόμενη διετία 
στα Διοικητικά όρια του χωριού 
μας, ώστε να καθορίσουμε την 
παραπέρα στάση μας. Επιτακτι-
κά είχα ζητήσει να μην θιγεί η 
κορυφογραμμή της «Τσούκας». 
Είχαμε πάρει τη διαβεβαίωση 
ότι το κοίτασμα θα παιρνόταν 
«τραβηχτά», από την πίσω πλευ-
ρά ώστε να αρχίσει η αποκατά-
σταση λόγω πολλών παραπό-
νων των κατοίκων Καλοσκοπής, 
της ορατής αλλοίωσης της πίσω 
πλευράς της «Τσούκας» και 
του «Αγίου Βασιλείου». Σειρά 
έχουν τα επόμενα κεφαλάρια 
του χωριού μας, τα υπερκείμενα 
της «Αλεφάντως» τα λεγόμενα 
«Αλεφαντάκια». Η σαλαμοποίη-
ση των κεφαλαριών του χωριού 
μας εμένα με βρίσκει αντίθετο. 
Δήλωσα στους εκπροσώπους 
της Εταιρίας και δηλώνω και 
σήμερα ότι δεν είμαι αντίθετος 
για την ορθολογική αξιοποίηση 
του ορυκτού μας πλούτου προς 
όφελος της Εταιρίας S&B και 
του χωριού μας, αρκεί να τη-
ρούνται τα συμφωνηθέντα και 
να μη νιώθω ότι με εμπαίζουν».
Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο 

Τοπικός Σύμβουλος κ. Νικόλα-
ος Λ. Κοντολάτης, οποίος είπε 
«Εγώ συμφωνώ με την εισήγη-
ση του Προέδρου και την πρό-
ταση του επί του συζητούμενου 
θέματος».
Μετά έλαβαν το λόγο με τη 

σειρά διάφοροι κάτοικοι Κα-
στελλίων που παρέστησαν στη 
συνεδρίαση  κατά τη συζήτηση 
του ως άνω θέματος, διατυπώ-
νοντας και αυτοί τις απόψεις 
τους επί του εν λόγω θέματος.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κά-

λεσε τα μέλη του Συμβουλίου 
όπως αποφασίσουν σχετικά.
Το Συμβούλιο αφού άκουσε 

την εισήγηση του κ. Προέδρου, 
άκουσε και τις απόψεις - προ-
τάσεις των παρισταμένων στη 
συνεδρίαση κατοίκων, μετά και 
από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ζητάει από την Εταιρία S & Β 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε 
να γνωστοποιήσει άμεσα και εγ-
γράφως στην Τοπική Κοινότητα 
Καστελλίων το χρονοδιάγραμμα 
εκτέλεσης των μεταλλευτικών 
εργασιών και των αντίστοιχων 
αποκαταστάσεων του περιβάλ-
λοντος χώρου για την επόμενη 
διετία στην περιφέρεια της Το-
πικής Κοινότητας Καστελλίων.
Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξ. 

αριθμό 9/2011.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA
Από το Πρακτικό της αριθ. 4/16-06-2011 Συνεδρίασης

Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Καστελλίων
(Συνέχεια από τη σελίδα 1)

(Συνέχεια από τη σελίδα 1)
που βοήθησαν με οποιονδή-
ποτε τρόπο για την ταφή τους, 
αλλά και για να μην ξεχνούν 
οι Παλαιοί και να διδάσκονται 
οι Νέοι, για παραδειγματισμό, 
προς αποφυγή τέτοιων απα-
ράδεκτων ενεργειών, οι οποί-
ες αμαυρώνουν τον πολιτισμό 
μας και μας κατατάσσουν σε 
άλογα όντα, σας εσωκλείω 
προς δημοσίευση στην εφη-
μερίδα του χωριού μας, ένα 
έμμετρο (ποιηματάκι) και ένα 
πεζό (κείμενο), όπως μου τα 
παρέδωσε προς τούτο ο δοκη-
σίσοφος συγγράψας αυτά αεί-
μνηστος ΛΟΥΚΑΣ ΓΡΑΒΙΑΣ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

ΥΠΟΠΤΕΡΑΡΧΟΣ Ε.Α.

Δεκέμβριος το 1942
Το σαράντα δύο οι Ιταλοί
τότε μας είχαν κατοχή
Φέραν απ’ τη φυλακή
Δέκα τεσσέρους όλους μαζί
και τους βάλαν στη σειρά.
Στην αποθήκη σ’ ένα αρμακά
τους εκτελούν με μια ρεπή 
τους ρίχνουν και χαριστική 
βολή.
Όταν φύγαν οι Ιταλοί
απ’ τους πρώτους πήγα εκεί
βλέπω πεσμένα στη σειρά
δεκατέσσερα κορμιά
δεμένα όλα μαζί
με ένα χοντρό σκοινί
Κοινός (φορτωτριχιά)
Φρίκη! οδύνη! παιδιά
έπεσαν όλοι τότε αυτοί
(ΕΛΕΥΤΕΡΙΑ) σε μας να ‘ρθει.
ΜΠΑΡΜΠΑ ΛΟΥΚΑΣ

Δεκέμβριος το 1942
Εκείνο το πρωί ξεκίνησα να 

πάω στα Μακρέικα (τότε δεν 
είχα μηχανή και γάζωνα τα 
φώντια στο Θύμιο το Μακρή). 
Μόλις βγήκα στο δρόμο τρία 
αυτοκίνητα ιταλικά περνούσαν 
προς τα επάνω. Στο μεσαίο 
ο μουσαμάς ήταν σχισμένος. 
Βγήκε ένα κεφάλι και κάτι μου 
είπε δεν κατάλαβα. Ένας Ιτα-
λός τον χτύπησε με το κράνος 

και το έβαλε μέσα. Από το πίσω 
μέρος είδα πως μέσα ήταν πο-
λίτες. Δεν κατάλαβα τι ακριβώς 
ήταν. Από τον Αϊ Γιώργη πήγα 
στα Μακρέικα. Οι Ιταλοί πή-
γαν στην αγορά, φώναξαν τον 
Δρόσο (τότε ήταν Πρόεδρος) 
πήγαν και πήραν τον παπά (να 
τους μεταλάβει) τους κατέβα-
σαν από το αυτοκίνητο, τους 
έδεσαν με μια τριχιά (χοντρό 
σκοινί) έναν κοντά στον άλλον 
και τους πήγαν στην αποθήκη 
(τοποθεσία στα Μακρέικα). 
Τότε ο δρόμος από την αγορά 
και επάνω ήταν αδιάβατος, 
δεν πήγαινε αυτοκίνητο. Στου 
Κώστα του Παπαδάκη το χω-
ράφι στην άκρη, ήταν ένας 
μεγάλος αρμακάς (σορός από 
πέτρες). Τους έβαλαν στη σει-
ρά, τους μετάλαβε ο παπάς και 
τους εκτέλεσαν και έφυγαν. Ο 
Δρόσος πήγε στην αγορά και 
όποιον βρήκε τους πήρε για 
να τους μάσουν. Ο παπάς πήγε 
στο πέρα χωριό, πήρε μερι-
κούς με κασμάδες και φτυάρια 
και πήγαν στο νεκροταφείο 
να ανοίξουν ένα τάφο να τους 
θάψουν. Εμείς ακούσαμε τους 
πυροβολισμούς και τη φασα-
ρία και σκύψαμε να μη μας 
πάρει καμιά αδέσποτη. Δεν 
ξέραμε τι γινόταν. Μετά από 
λίγο ακούσαμε τη Δάφνη (την 
Μπαλογιάνενα) να φωνάζει 
που σκότωσαν οι Ιταλοί μερι-
κούς και έφυγαν. Τότε βγήκα-
με έξω να δούμε τι έγινε. Όταν 
βγήκα στο δρόμο είδα να έρχο-
νται απ’ το χωριό η θειά μου η 
Σοφία (Σκαλιντζοκώστενα) και 
η Τασιά του Κατσιαβάρα. Ο 
Δρόσος, ο Κώστας ο Παπαδά-
κης, ο Κλαμούρας και μερικοί 
άλλοι δεν τους θυμάμαι. Πή-
γαμε όλοι μαζί εκεί που ήταν οι 
σκοτωμένοι. Τι να δούμε, ένα 
σωρό ανθρώπους πεσμένους 
ανάκατα και δεμένους με μια 
τριχιά (φρίκη). Αρχίσαμε να 
τους λύνουμε έναν έναν και να 
τους μεταφέρουμε στην άκρη 

στο μπαΐρι (το χωράφι ήταν 
σπαρμένο σιτάρι). Οι γυναίκες 
τους καθάριζαν. Ο Δρόσος τους 
έψαχνε και τους έγραφε τα 
ονόματα. Τους βάλαμε όλους 
στη σειρά, ήταν δεκατέσσερις 
(14). Η μεταφορά στο Νεκρο-
ταφείο δεν γινόταν αλλιώς, 
έπιαναν δύο από τις πλάτες και 
ένας από τα πόδια και τους με-
τέφεραν. Εγώ είχα πάρει έναν 
με τον Κώστα τον Παπαδάκη 
και τον Κλαμούρα. Αυτοί έπια-
σαν μπροστά και εγώ μπήκα 
ανάμεσα στα πόδια και κρα-
τούσα από ένα. Όταν φτάσαμε 
στου Γιατρού το γεφύρι (τότε 
το γεφύρι ήταν ξύλινο και στε-
νό με σάπια σανίδια) επάνω 
στο γεφύρι ακούω ένα κραπ. 
Ο νεκρός έγειρε δεξιά και κάτι 
με χτύπησε από πίσω. Έμει-
να ξερός, μου έπεσε ο νεκρός 
κάτω. Ο Μπάρμπα Κώστας με 
έβγαλε από το γεφύρι και μου 
είπε πως κάποια σφαίρα είχε 
χτυπήσει το κόκκαλο και έσπα-
σε και το άλλο πόδι με χτύπη-
σε πίσω. Έφυγα, δεν θυμάμαι 
τίποτα άλλο. Για μερικά χρόνια 
όταν θυμόμουν αυτή τη σκηνή 
με έπιανε σύγκρυο, δεν έλεγα 
τίποτα να μην με λένε δειλό.
Το απόγευμα βρήκα τον 

Μπάρμπα Κώστα και τον ρώ-
τησα τι έγινε μετά. Μου είπε 
πως τους θάψαν στο νεκροτα-
φείο στην πόρτα δεξιά μόλις 
μπαίνουμε μέσα, όλους μαζί 
σε έναν τάφο.
Η εκτέλεση αυτή έγινε για 

την καταστροφή της γέφυρας 
του Γοργοποτάμου που έκα-
ναν οι αντάρτες στις 26 Νοεμ-
βρίου του 1942.
Πριν λίγες ημέρες είχαν εκτε-

λέσει οι Ιταλοί άλλους τρεις (3) 
στον Πλατανάκο από κάτω. Στο 
γελαδόγρικο ήταν μια κολόνα 
τηλεφώνου, τους έδεσαν έναν 
- έναν και τους εκτελούσαν.
Όταν έγινε το μνημείο τους 

έγραψαν όλους μαζί.
ΜΠΑΡΜΠΑ ΛΟΥΚΑΣ

Για να μην ξεχνούν οι Παλαιοί και να διδάσκονται ο Νέοι

έξι Καστελλιώτες να φύγουν 
από το ορδί του Πανουργία και 
να κλειστούν μαζί με τον Δυσ-
σέα στο Χάνι κατά την μαρτυ-
ρία της Γέρο Ζαφείρας χήρας Ι. 
Κυριαζή, που πέθανε λίγο πριν 
από το Δεύτερο Παγκόσμιο 
Πόλεμο σε ηλικία εκατόν δέκα 
χρονών, την οποία πληροφορία 
είχε από τη μάνα της την Γέρο 
Τσακρίνα.
Τους ονομάτιζε δε έναν προς 

έναν, αλλά δυστυχώς τα ονόμα-
τά τους δεν περισώθηκαν, πλην 
του Ευθυμίου Γεωργίου Βέλ-
λιου, ο οποίος αναφέρεται και 
από τους συγγραφείς και πιθα-
νόν και του Ηλία Κυριαζή, τον 
οποίον για την παλληκάρια και 
την αντρεία του αυτή, ο ξακου-
στός ρουμελιώτης κληρικός και 
καπετάνιος της Επανάστασης 
Παπακώστας Τζαμάλας από την 
Ντρέμισσα, τον επήρε μαζί του 
ως στρατιωτικό πλέον στέλε-
χος, όταν έγινε ο Οργανισμός 
των Χιλιαρχιών μετά την Επανά-
σταση και οργανώθηκε τακτικός 
στρατός κάτω από τις διαταγές 
του, όπως προκύπτει από το 

από 22 Ιούλη 1834 πιστοποιητι-
κό του Αρχείου Ζεΐνη που του 
χορηγήθηκε και το υπογράφει ο 
ίδιος, το οποίο έχει ως εξής:

«Ο Ηλίας Κυριαζής εκ του χω-
ρίου Καστέλλι χρηματίσας στρα-
τιωτικός εις τον ιερόν αγώνα, και 
ως τοιούτος μετετάχθη εις τον Ορ-
γανισμόν των Χιλιαρχιών, υπό την 
οδηγίαν μου, δι κατ’ αίτησίν του 
ρηθέντος Ηλία δίδω το παρόν ως 
ενδεικτικόν, να του οφείλει όθεν 
ανήκει

Μαυρολιθάρι τη 22 Ιούλη 1834
Παπακώστας Τζαμάλας»

Τα της μάχης και της εξό-
δου των παλληκαριών και του 
Αντρούτσου από το Χάνι και 
τα των μεγάλων απωλειών των 
Τούρκων και των δύο μόνο 
παλληκαριών του Οδυσσέα του 
Σεφέρη (Τσαφέρη κατ’ άλλους) 
και του Καπλάνη, είναι γνωστά 
από την Ι στορία.
Πλην όμως τα τουρκικά ασκέ-

ρια του Ομέρ Βρυώνη, παρέμει-
ναν στο χώρο της Γραβιάς μετά 
τη μάχη, κατά μεν τον ιστορι-
κό Σπυρίδωνα Τρικούπη οκτώ 
ημέρες, κατά δε τον έτερο 

ιστορικό Γεώργιο Κρέμο δέκα 
πέντε ημέρες, κατά τις οποίες 
επακολούθησαν συγκρούσεις 
στο Χλωμό, στη θέση «Διπλο-
πίττες» του Παλιού Καστελλιού, 
πάλι στη Γραβιά, στο «Λάζο» 
και «Κούτσουρο» της Γκιώνας 
και στην Κουκουβίστα.
Κατά το χρονικό αυτό διάστη-

μα της παραμονής των Τούρκων 
στο χώρο της Γραβιάς, τα στίφη 
επιδόθηκαν σε επιδρομές στα 
γύρω χωριά, σε λεηλασίες, σε 
αρπαγές και αιχμαλωσίες γυναι-

κόπαιδων και σε καταστροφές 
πάσης φύσεως.
Έκαψαν την εκκλησία του 

Αγίου Νικολάου στο Σκαμνό 
και των Αγίων Αποστόλων στον 
Μπράλο και έκαψαν κι ολόκλη-
ρο το χωριό του Μπράλου.
Επίσης έβαλαν φωτιά στην εκ-

κλησία της Παναγίας στο Γαρδι-
κάκι και έκαψαν και κατέστρε-
ψαν το μοναστήρι του Αγίου 
Γεωργίου στο Παλιοκαστέλλι. 
Μάλιστα στην από 3 Δεκεμβρί-
ου 1833 έκθεση της Νομαρχίας 
Φωκίδας και Λοκρίδας με τον 
τίτλο «Έλεγχος των κατά νομόν 
Φωκίδος και Λοκρίδος μονα-
στηριών», η οποία υπογράφεται 
από τον Διευθυντή Δ. Μανσόλα 

(Συνέχεια στη σελίδα 8)
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Αυτά θα διαβάζαμε στο μνή-
μα του Δημήτρη Σταθόπου-
λου, εάν είχε ταφεί στο κοιμη-
τήρι της Παναγίας. Θάφτηκε 
όμως κοντά στον τόπο του 
μαρτυρίου του.
Ας είναι ευλογημένη η Φθι-

ωτική γη που φιλοξένησε το 
φθαρτό σώμα του, γιατί το 
πνεύμα του λογίζεται αθά-
νατο, τόσο από εκείνους που 
πιστεύουv στην αθανασία της 
ψυχής όσο και γι’ αυτούς που 
δεν πιστεύουν. Θα παραμείνει 
αθάνατο για όσο τουλάχιστον 
υπάρχουν άνθρωποι που θα 
τον μνημονεύουν, όπως εμείς 
καλή ώρα.

«Ανδρών επιφανών πάσα γη 
τάφος»
Ο Δημήτριος Σταθόπουλος 

ήταν ένας άνδρας επιφανής. 
Τα χρόνια του εικοσιτέσσερα, 
ασυμπλήρωτα. Λιγότερα από 
τα χρόνια του Θανάση Διάκου, 
λιγότερα από τα χρόνια του Ιη-
σού Χριστού. Αυτός όμως ήταν 
τυχερός. Δεν δοκίμασε ούτε το 
σουβλί, ούτε το σταυρό. Μία 
σφαίρα μόνο στον κρόταφο 
έκοψε πολύ γρήγορα το νήμα 
της ζωής του. Δεν υπέφερε 
πολύ το παλικάρι, αν εξαι-
ρέσεις τα βασανιστήρια που 
προηγήθηκαν.
Οι σφαίρες είναι, λένε, γλυ-

κιές. Έτσι λένε. Δεν ξέρω, θα 
σας γελάσω....
Τέλος πάντων, ποιος ήταν 

αυτός ο Δημήτρης Σταθόπου-
λος και τι έκανε για το χωριό;

O Δημήτρης Σταθόπουλος 
γεννήθηκε στα Καστέλλια το 
1920 και εκτελέστηκε στην 
Ξυριώτισσα Λαμίας 24 χρόνια 
μετά. Πατέρας του ο Ηλίας 
Σταθόπουλος, δάσκαλος. Δεν 
τον πρόλαβα, αλλά όσοι ευτύ-
χισαν να τον έχουν δάσκαλο 
έχουν να μολογούν. Δίδασκε 
γράμματα ελληνικά, έφτιαχνε 
ανθρώπους. Ήταν παιδαγω-
γός. Οι διδαχές του πατέρα 
- δάσκαλου βρήκαν γόνιμο 
έδαφος, εμπλουτισμένο με τη 
φυσική ευφυΐα, την καλοσύνη 
και την ανθρωπιά του γιου και 
έτσι προέκυψε ο Δημήτριος 
Σταθόπουλος.
Ο μικρός αδελφός, ο Ευριπί-

δης, που βρίσκεται ανάμεσα 
μας -ζωή να ’χει- μου εκμυστη-
ρεύτηκε, ανάμεσα στα άλλα, 
και ένα περιστατικό που δεί-
χνει ότι ο Δημήτρης από μι-
κρός ακόμη δεν φαινόταν ότι 
θα γίνει ένας φιλήσυχος, ένας 
κανονικός άνθρωπος, σαν 
εσάς και σαν εμένα.
Κάποιος, λοιπόν, στο χωριό 

αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλη-
μα υγείας και η οικογένεια του 
δεν είχε τα χρήματα που χρει-
άζονταν για να γιατρευτεί.
Ο έφηβος ακόμη Δημήτρης 

απαίτησε από τον πατέρα, 
ούτε λίγο ούτε πολύ, να ανοί-
ξει τον μπεζαχτά που φυ-
λάγονταν οι οικονομίες της 
εξαμελούς οικογένειας και να 
πληρώσει το ποσό, αλλιώς, 

απείλησε, θα τον έσπαγε ο 
ίδιος και θα έπαιρνε όλα τα 
χρήματα.
Ο πατέρας αμφιταλαντεύ-

τηκε, όπως ήταν φυσικό. Από 
την μία σαν υπεύθυνος οικο-
γενειάρχης, δεν ήθελε να στε-
ρηθεί η οικογένεια και από την 
άλλη, ένιωσε περήφανος που 
έβλεπε πως οι διδαχές του 
για αλληλεγγύη, ανθρωπιά και 
καλοσύνη έπιασαν τόπο. «Δά-
σκαλε που δίδασκες και νόμο 
δεν εκράτεις» ή θα προχωρού-
σε σε έργα; Ιδού η Ρόδος, ιδού 
και το πήδημα. Εκείνη την ώρα 
ο μαθητής έγινε δάσκαλος και 
ο δάσκαλος μαθητής. Τελικά, 
ο πατέρας του άνοιξε το συρ-
τάρι, έδωσε τα χρήματα και ο 
άνθρωπος σώθηκε.
Ο Δημήτρης πρώτος στο 

δημοτικό, πρώτος στο γυμνά-
σιο, μεταξύ των πρώτων στη 
Νομική Σχολή του Πανεπιστη-
μίου Αθηνών. Είχε πολλούς 
φίλους συμφοιτητές. Αρκετοί 
ήσαν εκείνοι που διέπρεψαν 
αργότερα στην πολιτική και 
στην επιστήμη. Θα σταθώ 
σε δύο από αυτούς. Δύο ιερά 
τέρατα, το ένα της πολιτικής 
και το άλλο της διανόησης. Ο 
ένας ήταν ο Ανδρέας Παπαν-
δρέου και ο άλλος ο Κορνήλι-
ος Καστοριάδης. Στη χώρα 
που γεννήθηκε η φιλοσοφία, 
λίγοι Έλληνες γνωρίζουν ότι ο 
Κορνήλιος Καστοριάδης είναι 
ένας από τους μεγαλύτερους 
σύγχρονους φιλόσοφους και 
διανοητές.
Ο Ευριπίδης, λέει, ότι οι 

τρεις τους αμιλλούνταν ποιος 
θα πάρει την υποτροφία για 
σπουδές στο εξωτερικό. Δεν 
την πήρε κανείς. Την κέρδι-
σε ο πόλεμος. Οι τρεις φίλοι 
σκόρπισαν σαν τα τέκνα του 
λαγού. Ο ένας στην Αμερική, 
ο άλλος στην Γαλλία και ο Δη-
μήτρης Σταθόπουλος στα Κα-
στέλλια για να συναντήσει τη 
μοίρα του. Αναφέρθηκα στον 
Ανδρέα Παπανδρέου και στον 
Κορνήλιο Καστοριάδη για να 
σκεφτούμε τι θα μπορούσε να 
είναι ο Δημήτρης Σταθόπου-
λος, αν ζούσε.
Μιλούσε απταίστως τη γαλ-

λική και τη γερμανική. Τα γερ-
μανικά αποδείχτηκαν ευχή, 
αλλά και κατάρα. Έσωσαν 
πολλούς Καστελλιώτες, αλλά 
οδήγησαν τον ίδιο στην εθε-
λούσια θυσία. Αν δεν ήξερε 
γερμανικά τα πράγματα θα 
ακολουθούσαν, προφανώς, 
άλλη πορεία. Θα αναφερθώ 
αμέσως στο εξής περιστατι-
κό.
Εκείνη την μαύρη εποχή, 

ένα γερμανικό στούκας από 
εκείνους τους δαίμονες των 
αιθέρων που σκορπούσαν 

τον πανικό μόνο με το βόμβο 
τους, όταν εφορμούσαν καθέ-
τως, έπαθε βλάβη πάνω από 
τα Καστέλλια και ο πιλότος 
πραγματοποίησε αναγκαστι-
κή προσγείωση κάπου στα 
ισιώματα του Άη Θανάση.
Μια και δεν υπήρχαν τότε 

ακόμη Γερμανοί στο χωριό, ο 
πιλότος κατέβηκε στο σταθμό 
του Μπράλου για να ζητήσει 
βοήθεια. Όταν γύρισε με άλ-
λους μαζί, βρήκαν το αερο-
πλάνο σχεδόν κατεστραμμένο. 

Οι πιτσιρικάδες του χωριού το 
έκαναν, παίζοντας, φύλλο και 
φτερό. «Σαμποτάζ». Μπλόκο 
στο χωριό, κατά την προσφι-
λή τους μέθοδο, μαζί και οι 
«σαμποτέρ». Τους κύκλωσαν 
γυροβολιά με προτεταμένα 
τα αυτόματα. Τι θα τους έκα-
ναν; Οι Καστελλιώτες ήξεραν 
τα αντίποινα: δέκα Έλληνες 
νεκροί για κάθε ένα Γερμανό. 
Τώρα το αεροπλάνο, πόσες 
ζωές κοστίζει; Κανείς δεν ήξε-
ρε. Ούτε οι Γερμανοί. Όταν 
αρχίζουν να κακαρίζουν τα 
αυτόματα, δεν προλαβαίνεις 
να μετράς πόσοι θερίζονται.
Και τότε, να ‘τος ο από μηχα-

νής θεός. Ο φύλακας άγγελος. 
Ο Δημήτρης Σταθόπουλος. 
Τους μίλησε με επιχειρήματα. 
Νομικός ήταν, δικηγόρος δει-
νός. Στο τέλος θίγει και το γερ-
μανικό τους φιλότιμο.
Αν, λέει, το γερμανικό ΡΑΪΧ 

έχει ανάγκη από ένα αεροπλά-
νο για να διεξαγάγει ένα νικη-
φόρο πόλεμο, τότε αυτοί εδώ 
οι πεινασμένοι και κουρελήδες 
χωρικοί υπόσχονται να εκπλη-
ρώσουν το χρέος, όσο ταχύτε-
ρα μπορέσουν. Χτύπησε διά-
να. Η γερμανική αλαζονεία δεν 
θα μπορούσε να δεχτεί κάτι 
τέτοιο. Δεύτερον, η ζημία έγι-
νε, τους λέει. (Σημειώνω ότι η 
ζημιά αποκαταστάθηκε αργό-
τερα και το αεροπλάνο πέτα-
ξε. Ο θρίαμβος της γερμανικής 
τεχνογνωσίας!). Το έγκλημα 
συντελέστηκε, τους λέει, ποιοι 
όμως είναι οι εγκληματίες; Παι-
διά! Γιατί τα λένε παιδιά; Γιατί 
παίζουν. Στην ελληνική γλώσ-
σα που θαύμαζε ο Γκαίτε και ο 
Σίλλερ, ο Νίτσε και πολλοί άλ-
λοι ποιητές και φιλόσοφοι, η 
λέξη παιδί βγαίνει από το ρήμα 
παίζω. Τα παιδιά χάλασαν το 
αεροπλάνο, παίζοντας. Δεν 
το έκαναν επίτηδες. Ούτε καν 
συγγνωστή αμέλεια υπήρξε, 
την οποία ίσως θα μπορούσε 
να καταλογίσετε στους γονείς 
τους για πλημμελή επιτήρηση. 
Πριν όμως το κάνετε αυτό, 
σκεφτείτε το εξής: Αυτή τη 
στιγμή, κάπου στη Γερμανία, 
από Μόναχο μέχρι Αμβούργο 
και Βερολίνο, σε κάποια πόλη 
ή χωριό, κάποια παιδιά ατα-

κτούν. Γιατί ατακτούν; Διότι οι 
γονείς τους ή τα μεγαλύτερα 
αδέλφια τους δεν βρίσκονται 
κοντά τους. Άλλος βρίσκεται 
στη Ρωσία, άλλος στη Γαλλία, 
άλλος στη Νορβηγία, άλλος 
στην Αφρική, άλλος στην Ελ-
λάδα. Πέστε μου, καταλήγει, 
δεν υπάρχουν και εδώ, μεταξύ 
σας, κάποιοι πατέρες, κάποια 
αδέλφια των παιδιών αυτών; 
Γενναίοι Γερμανοί στρατιώτες, 
ποιος φταίει που τα παιδιά 
μας και τα παιδιά σας ατα-
κτούν; (Αν εννοούσε τον Χίτ-
λερ, ο υπαινιγμός ήταν βαρύς, 
αλλά οι Γερμανοί άλλα σκέ-
φτονταν).
Αποτέλεσμα: τα θηρία ημέ-

ρεψαν. Ίσως από τα μάτια 
κάποιων να έσταξε και κανέ-
να δάκρυ που όμως έκρυψαν 
επιμελώς. Τα Ες-Ες δεν κλαίνε 
ποτέ. Ωστόσο, το αίσθημα 
για αντίποινα έπρεπε να ικα-
νοποιηθεί. Πώς; Γύμνωσαν 
τα παιδιά και τα έβαλαν να 
κολυμπήσουν στο αυλάκι. Τα 
παιδιά τουρτούριζαν από το 
κρύο και αυτοί γελούσαν. Οι 
Καστελλιώτες ούτε γέλασαν 
με το κρύο αστείο, ούτε έκλα-
ψαν, ενώ θα μπορούσε να 
είχαν κλάψει πικρά, όσοι επι-
ζούσαν.
Μια άλλη σωτήρια (και η 

τελευταία) παρέμβαση του 
Δημήτρη Σταθόπουλου ήταν 
η εξής:
Προς το τέλος της κατοχής 

τα Ες-Ες πλάκωσαν στο χωριό 
για να ’ναι προφανώς πιο κο-
ντά κατά τις επιχειρήσεις τους 
στα βουνά. Οχύρωσαν το σχο-
λείο, όπου εγκαταστάθηκαν, 
έφεραν και έστησαν μπροστά 
στην εκκλησία ένα θεόρατο 
κανόνι, που όταν βροντούσε 
τρανταζόταν η γη. Το καμπα-
ναριό είχε ραγίσει από τις δο-
νήσεις, θυμάμαι τη χαρά μου, 
πέντε - έξι χρονών μπόμπιρας, 
όταν άκουγα το κανόνι να βρο-
ντάει, ανίκανος να εξηγήσω το 
φόβο των μεγάλων.
Ήταν προς το τέλος Ιουνίου 

1944. Η πλάστιγγα φαινόταν 
να γέρνει προς την πλευρά 
των συμμάχων. Ο πόλεμος 
πλησίαζε προς το τέλος του. 
Ο Δημήτρης Σταθόπουλος, 
δικτυωμένος από την αρχή 
στην Εθνική Αντίσταση, όπως 
θα αναφερθώ πιο κάτω, είχε 
μηνύσει στους δικούς μας, 
όπως ομολογεί ο Ευριπίδης 
Σταθόπουλος, να μην κάνουν 
το λάθος και επιτεθούν στους 
Γερμανούς, τώρα που τα μα-
ζεύουν και πάνε στα τσακί-
δια. Εκείνοι έκαναν ακριβώς 
το αντίθετο. Επιτέθηκαν νύ-
χτα. Θα ήταν, θυμάμαι, μια 
από εκείνες τις νύχτες που 
κατεβαίναμε η οικογένεια στο 
κατώι, γιατί επάνω ήταν επι-
κίνδυνα, όταν γίνονταν μάχη 
Ελλήνων εναντίον Γερμανών 
και αργότερα Ελλήνων ενα-
ντίον Ελλήνων. Θα ήταν τότε, 
που ζήτησα επίμονα να με 
ανεβάσουν ψηλά σε ένα φεγ-
γίτη για να βλέπω τα τροχιο-
δεικτικά βλήματα από εδώ και 
από εκεί να διασταυρώνονται 
στο νυχτερινό ουρανό. Φοβε-
ρό θέαμα!
Οι αντάρτες μπήκαν στο 

σπίτι του Δημητρίου Σκωλίκη, 
δάσκαλου, στο χωριό, όπου 
κοιμόταν ο επικεφαλής λοχα-
γός, έσφαξαν τον ιπποκόμο 
του, ενώ ο ίδιος γλίτωσε την 

τελευταία στιγμή, πηδώντας 
από το παράθυρο.
Πριν ξημερώσει ο Θεός τη 

μέρα, καμιά εικοσαριά νέοι 
άνδρες, ύστερα από ξεδιά-
λεγμα, γέμισαν την αποθήκη 
Παπαευθυμίου, σαν πρόβατα 
επί σφαγή. Κατέφτασε και ο 
ανώτερος από το Δαδί, ένας 
συνταγματάρχης, γιατί το 
πρόβλημα ήταν σοβαρό. Ο λο-
χαγός τού ανέφερε ότι η κατά-
σταση ήταν υπό έλεγχο. Ήδη 
είχε συλλάβει αιχμαλώτους 
αντάρτες, τους οποίους έμελε 
να τιμωρήσει παραδειγματι-
κά. Τέτοια είπε. Δεν λογάρια-
σε όμως το Σταθόπουλο που 
κατέφθασε λαχανιασμένος και 
του ανέτρεψε όλο το σκηνικό.
Ο Δημήτρης, μόλις έμαθε, 

έτρεξε.
- Γιε μου, πού πας;
- Μάνα, θα πάω. Έχω χρέ-

ος.
Είχε, λέει, χρέος!
Σιγά, ρε Δημητράκη, αγόρι 

μου, πώς κάνεις έτσι; Εμείς, 
δηλαδή, τι έχουμε, πλεόνασμα; 
Χρέος να δουν τα μάτια σου!
Τέλος πάντων, χρέος το ένα, 

χρέος και το άλλο. Ποια η δι-
αφορά; Τεράστια. Το ένα, αν 
δεν εκπληρωθεί, θα κινδυνέ-
ψουν ζωές. Το άλλο, αν δεν ξε-
πληρωθεί, το πολύ - πολύ να 
πτωχεύσουμε. Ε και λοιπόν; 
Πρώτη φορά πτωχεύουμε;

«Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαί-
νει», εκτός και αν την πεθά-
νουν Έλληνες. Το προνόμιο να 
πεθαίνουμε την Ελλάδα ανήκει 
στους Έλληνες! Δεν το εκχω-
ρούμε σε κανέναν εχθρό.
Τέλος πάντων, ο Σταθόπου-

λος έφτασε πάνω στην ώρα 
στον τόπο του δράματος και 
έπιασε αμέσως δουλειά.
Αντάρτες; Ποιοι αντάρτες 

κύριε συνταγματάρχα; Πάμε 
μέσα να εξακριβώσετε εσείς 
ο ίδιος με τα ίδια σας τα μά-
τια. Αντάρτης είναι ο Μιχα-
ήλ Μοσχολιός, πρόεδρος της 
Κοινότητας; Αντάρτης είναι ο 
Δημήτρης Σκωλίκης, δημοδι-
δάσκαλος, που λέει στα παι-
δάκια τι λεβεντόπαιδα είναι 
αυτοί των Ες-Ες; Αντάρτης ο 
τρίτος, αντάρτης ο τέταρτος; 
Και πάει λέγοντας. Όλοι τους 
με νόμιμες ταυτότητες.
Ο συνταγματάρχης βέβαια, 

δεν είχε καμιά όρεξη να δει 
αντάρτες πρωί πρωί και να 
του χαλάσει η διάθεση, γι’ 
αυτό έστειλε ένα λοχία να εξα-
κριβώσει τι συμβαίνει. Μαζί 
και ο Σταθόπουλος. Ο λοχί-
ας, αφού εξέτασε προσεκτικά 
έναν έναν κρατούμενο, γύρισε 
και επιβεβαίωσε τους ισχυρι-
σμούς του Σταθόπουλου. Ο 
λοχαγός κιτρίνισε. Το γυάλινο 
μάτι του κόντεψε να πεταχτεί 
από τις κόγχες. Ο συνταγμα-
τάρχης τού έριξε μια ματιά, 
σαν να του έλεγε «θα λογα-
ριαστούμε αργότερα». Έδωσε 
ύστερα εντολή να απολυθούν 
οι δήθεν αντάρτες και αναχώ-
ρησε. Και τότε έμεινε η γάτα 
με το ποντίκι. Ο λοχαγός είχε 
εκτεθεί στον ανώτερο του για 
ψευδή αναφορά, αλλά και για 
το γεγονός, ότι δεν θα είχε χα-
θεί ο στρατιώτης, αν αυτός 
διανυκτέρευε μαζί με τους 
στρατιώτες του και δεν ήθελε 
πολυτέλειες.
Αυτά έφταναν για να πάρει 

την εκδίκηση του και δεν χρειά-
ζονταν η προδοσία. Προδοσία; 
Ποια προδοσία; Δύο καλοθελη-
τές πατριώτες (λένε οι «κακές» 
οι γλώσσες) κάρφωσαν τον 
Σταθόπουλο στο λοχαγό των 
Ες-Ες. Όλη την «κομουνιστική» 
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δράση του με το νι και με το 
σίγμα. Συγχωρούνται. Τα κί-
νητρα τους δεν ήταν ταπεινά. 
Ήταν πατριωτικά, ιδεολογικά. 
Ίσως να πίστευαν, επιπλέον, 
ότι στρέφοντας τη μανία των 
Γερμανών εναντίον του Σταθό-
πουλου θα γλίτωναν οι άλλοι. 
Δεν υπολόγισαν την ικανότη-
τα του Σταθόπουλου να φέρει 
τούμπα τους Γερμανούς. Τους 
μετέφεραν λοιπόν μαζί με το 
δάσκαλο Δ. Σκωλίκη στη Λα-
μία, για ανακρίσεις, απ’ όπου 
ο ένας δεν ξαναγύρισε. Ήταν 
ο Δημήτρης Σταθόπουλος.
Παραλείπω άλλες μαρτυρίες 

για τη δράση του, για να στα-
θώ σε μια που μας πληροφορεί 
για τις τελευταίες ώρες του.
Ο Αναστάσιος Κασσιός, 

Μπραλιώτης προφανώς, σε 
επιστολή του προς τα ΚΑΣ-
ΤΕΛΛΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ γράφει μετα-
ξύ άλλων:

«Την εποχή εκείνη ήμουν 18 
ετών και τα στρατεύματα κα-
τοχής με συνέλαβαν στην Τιθο-
ρέα μαζί με τον αδελφό μου και 
τον κουνιάδο του. Μετά από 
ανακρίσεις και βασανιστήρια 
στην Τιθορέα και Αμφίκλεια με 
μετέφεραν στην Ξηριώτισσα 
Λαμίας (τόπο εκτελέσεως), 
όπου με γλίτωσε ο Τσαγκάρης 
(γιατρός απ’ τη Λαμία, η γυναί-
κα του Γερμανίδα).
Με τον Δημήτριο Σταθόπου-

λο ήμασταν στο ίδιο κελί. Τον 
έφεραν με τον Δημήτριο Σκω-
λίκη μαζί. Τον Σκωλίκη τον 
γνώριζα, ήταν δάσκαλος μου. 
Τον Σταθόπουλο όχι. Μου είχε 
κάνει μεγάλη εντύπωση αυτός 
ο νέος για την άνεση με την 
οποία μιλούσε τα γερμανικά, 
αλλά και για το παρουσιαστικό 
του.
Για την ανάκριση πήραν 

πρώτο το Δ. Σκωλίκη. Μετά 
από μία ώρα περίπου, η ανά-
κριση του δασκάλου τελείωσε 
και τον πήγαν σε άλλο κελί. Η 
ανάκριση του Δημήτρη Σταθό-
πουλου κράτησε πολλή ώρα. 
Περιμέναμε δυο τρεις ώρες 
μέχρι που τον έφεραν, σέρνο-
ντας τον και τον έριξαν μέσα 
στο κελί, σε κακά χάλια.
Ήταν πολύ χτυπημένος. 

Έβγαζε αίμα από τη μύτη του 
και το στόμα του. Τα μάτια του 
ήταν επίσης ματωμένα. Πρέ-
πει να είχε πολλά κατάγματα. 
Δεν μπορούσαμε να του προ-
σφέρουμε τίποτα γιατί πόνα-
γε, όπου τον ακουμπούσαμε. 

Τον είχαν κατατσακίσει και είχε 
φρικτούς πόνους. Γύρω στα 
μεσάνυχτα, τον πήραν σέρνο-
ντας για την εκτέλεση, αφού 
ακόμα δεν μπορούσε να στα-
θεί όρθιος. Αυτές τις στιγμές 
και την απέραντη θλίψη που 
είχαμε όλοι στο κελί, δεν θα 
ξεχάσω όσο ζω. Ήταν τόσο 
μορφωμένο και τόσο καλό πα-
λικάρι. Θα μπορούσε να είναι 
πολύ χρήσιμος για τη χώρα 
και την περιοχή. Όμως τον 
σκότωσαν».
Θα τελειώσω τη σύντομη 

αυτή αναφορά στη δράση του, 
λέγονταν ότι ο Δημήτρης Στα-
θόπουλος, εκτός του ότι έσω-
ζε ζωές και γλίτωσε το χωριό 
από πιθανά ολοκαυτώματα, 
τύπου Διστόμου, βοήθησε 
ως διερμηνέας στα τρέχοντα 
προβλήματα και προστριβές 
που δημιουργούνταν με τις 
αρχές της κατοχής, που θα 
μπορούσαν, χωρίς αυτόν, να 
οδηγήσουν σε παρεξηγήσεις, 
οι οποίες, διαφορετικά, θα 
λύνονταν βέβαια με τη χρήση 
των όπλων.
Παράλληλα, δεν ξέχασε και 

το πατριωτικό του καθήκον. 
Προχώρησε ολόψυχα στις 
γραμμές του ΕΑΜ και λόγω 
του συγχρωτισμού του με 
ανώτερους αξιωματικούς της 
Βέρμαχτ δεν θα ήταν λάθος 
να υποθέσουμε ότι θα έδινε 
πολύτιμες πληροφορίες στους 
αγωνιστές του βουνού.
Ο Ευριπίδης, ο αδελφός του, 

αλλά και άλλοι, λένε ότι στη 
Λαμία που πήγαινε, συνομι-
λούσε ακόμη και με στρατη-
γούς. Τους τα έψελνε κανονι-
κά. Τους έλεγε ότι μπορεί να 
κερδίζουν μάχες, χάρη στην 
ανωτερότητα του Γερμανού 
στρατιώτη και των γερμανι-
κών όπλων, αλλά στο τέλος θα 
χάσουν τον πόλεμο.
Τώρα, πώς γινόταν οι Γερμα-

νοί να εκστασιάζονται, να τον 
ακούν με προσοχή και δεν του 
φύτευαν από την αρχή μια 
σφαίρα στο Δόξα Πατρί, αυτό 
παραμένει ανεξήγητο. Τόσο 
πολύ, φαίνεται, τους γοήτευε 
και τους καθήλωνε.
Αυτά για τον ήρωα μας. Αν 

και σεις πιστεύετε ότι αξίζει 
να τον θυμόμαστε τον Δημή-
τρη Σταθόπουλο, ας τιμήσου-
με τη μνήμη του με ένα θερμό 
χειροκρότημα.

Ευχαριστώ
για την προσοχή σας
Καστέλλια 18-08-2011
ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΚΡΗΣ
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(Συνέχεια από τη σελίδα 4)

(Συνέχεια από τη σελίδα 1)
Την αρχή έκανε ο Σύλλογος 

Γυναικών με τρικούβερτο γλέ-
ντι στις 13/08/2011. Κυριάρχη-
σε η γευστική πανδαισία των 
παραδοσιακών χειροποίητων 
προϊόντων τους. Συγχρόνως, 
μια θαυμάσια έκθεση ασπρό-
μαυρής φωτογραφίας φιλο-
ξενήθηκε στις αίθουσες του 
σχολείου. Με ανέκδοτο υλικό 
αρχείου, αναφορικά με το Χω-
ριό στις αρχές 20ου αιώνα.
Τη σκυτάλη παρέλαβε ο 

Πολιτιστικός Σύλλογος. Στις 
17/08/2011 παράσταση καρα-
γκιόζη. Για μικρά και… μεγαλύ-
τερα παιδιά. Είσοδος ελεύθερη. 
Στις 18/08/2011 θεατρική σκη-
νή – κωμωδία. Είσοδος ελεύθε-
ρη. Προηγήθηκε εμπεριστατω-
μένη ομιλία με συγκλονιστικές 
ιστορικές μαρτυρίες. Ο εκλε-
κτός συγχωριανός μας Ιωάννης 
Α. Μακρής παρουσίασε τη ζωή 
και το μαρτυρικό τέλος του επι-
στήμονα, λογίου και ήρωα Δη-
μητρίου Ηλία Σταθοπούλου 
(1920-1944). Στη μνήμη του 
οποίου ήταν αφιερωμένες οι 
εφετινές πολιτιστικές εκδηλώ-
σεις. Βραχύς μα τόσο πλέριος 
ο βίος του αειμνήστου. Η πνευ-
ματική του ποιότητα, το ψυχι-
κό του μεγαλείο και το ένδοξό 
του τέλος τον απαθανάτισαν. 
Και κατέστησαν αυτοδικαίως 
αυτόν, τον ΑΝΘΡΩΠΟ-τον ΕΛ-
ΛΗΝΑ-τον ΑΝΔΡΑ, ως την πλη-
ρέστερη και ηρωικότερη Κα-
στελλιώτικη φυσιογνωμία της 
Ιστορίας. Φρυκτωρία. Παρά-
δειγμα για όλους μας λαμπρό. 
Καιροί που είναι...
Στις 19/08/2011 η καθιερω-

μένη πλέον βραδιά νεολαίας 
Πάρτι στο ποτάμι και απο-
χαλίνωση μέχρι το πρωί. Από 
νέους –στην ψυχή– και... νε-
ώτερους. Κι όποιος αντέξει. 
Ακολούθως το κλαρίνο είχε την 
τιμητική του. Στο καθιερωμένο 

παραδοσιακό πανηγύρι. Στις 
21/08/2011 δημοτικό γλέντι. 
Είσοδος πέντε (!) ευρώ. Κλαρί-
νο ο Παναγιώτης Κοτρώτσος. 
Τραγούδι ο Σταύρος Τσαλά-
γκας και το «μεγάλο όνομα» η 
αειθαλής Φιλιώ Πυργάκη. Η 
οποία κατέπληξε τους πάντες. 
Με τη ζωντάνια, το σφρίγος, 
την εκφραστική δεινότητα μα 
κυρίως με την αντοχή της στη 
φθορά και στο χρόνο. Σταθερή 
και διαχρονική αξία της εθνικής 
μας μουσικής. Για πολύ πάνω 
από μισό αιώνα. Έτσι, για να 
θυμούνται οι παλιότεροι και 
να μαθαίνουν οι νεώτεροι. Στις 
22/08/2011 φεστιβάλ παραδο-
σιακών χορευτικών συγκροτη-
μάτων. Με πλήθος εξαιρετικών 
συμμετοχών. Και με ζωντανή 
ορχήστρα. Είσοδος ελεύθερη. 
Στις 23/08/2011 έπεσαν οι τό-
νοι, όχι όμως και η ποιότητα. 
Και πάλι είσοδος ελεύθερη. Με 
τους εξαιρετικούς «Εν πλω» να 
προσφέρουν ένα μουσικοχο-
ρευτικό ταξίδι στο σύγχρονο 
έντεχνο ελληνικό τραγούδι και 
να κλείνουν τις εκδηλώσεις με 
ηδυμιγή διάθεση.
Αφήνω τελευταία την κορυ-

φαία στιγμή του καλοκαιριού, 
τη μεγάλη συναυλία των Ορ-
φέα Περίδη και Γεράσιμου Αν-
δρεάτου στις 20/08/2011. Μια 
καταπληκτική συναυλία τεσ-
σάρων και πλέον ωρών, όπου 
για να αναφερθούν τα θαυμα-
στά που συνέβησαν το άρθρο 
θα έπρεπε να είναι μεγαλύτερο 
από την εφημερίδα, πράγμα 
αντίθετο με ότι συνηθίζεται. 
Τι να πρωτοθαυμάσει κανείς 
στον Ορφέα Περίδη; Την ευαι-
σθησία των συνθέσεών του; Τα 
υπέροχα τραγούδια του; Τους 
ονειρεμένους στίχους; Την δεξι-
οτεχνία του ως κιθαρίστα; Την 
κατάρτισή του ως μουσικό; Τη 
σκηνική παρουσία αυτού και 
των δύο εξαιρετικών συνερ-

Πολιτιστικό Καλοκαίρι στα Καστέλλια
γατών του; Την ατμόσφαιρα 
- μυσταγωγία που δημιούρ-
γησαν τρεις μόνο μουσικοί; Ή 
την ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΗ φωνή του, 
στην τόσο ζεστή και ανθρώπι-
νη εξωτερίκευση της μέσα του 
αλήθειας; «Που τραγουδάει μια 
ζωή να πει τ’ ανείπωτα, για μια 
ψυχή που τυραννιέται για το 
τίποτα»; Τι να πρωτοθαυμάσει 
κανείς στο Γεράσιμο Ανδρεάτο; 
Τον επαγγελματισμό του; Την 
επιλογή άψογων συνεργατών; 
Τη σεμνότητά της ψυχής του 
ή την ανιδιοτέλεια του χαρα-
κτήρα του; Όταν τραγούδησε, 
στην παράσταση του Περί-
δη, «για που το βαλες καρδιά 
μου» με τον Ορφέα να παίζει 
σουραύλι; Όταν τραγούδησε 
«παραγγελιά» για τα χορευτικά 
τμήματα του Πολιτιστικού και 
αυτά «έδωσαν ρέστα»; Ή όταν, 
ίσως στην κορυφαία στιγμή του 
καλοκαιριού, δεκάδες παιδάκια 
«σκοτώνονταν» πάνω στη σκη-
νή για το μικρόφωνο του Γερά-
σιμου τραγουδώντας μαζί του 
«τα καβουράκια»; Ο Γεράσιμος 
Ανδρεάτος είναι ένας από τους 
σπουδαιότερους, συνεπέστε-
ρους και πλέον ταλαντούχους 
ερμηνευτές της Ελλάδος. Μεγά-
λη η επιτυχία του Πολιτιστικού 
Συλλόγου να τον φέρει ξανά 
(και ξανά και ξανά και ξανά…) 
στα Καστέλλια. Χάσαμε πλέον 
το λογαριασμό. Περισσότερες 
φορές ακόμη και από τον… 
«επίτιμο δημότη» Σωκράτη 
Μάλαμα! Ορφέα, Γεράσιμε σας 
ευχαριστούμε. Με δεκαπεντα-
σύλλαβους:
«Θαρρούν ψηλά στους ουρανούς
πως άγγελοι πετούνε,
μα ακούσαμέ τους ζωντανούς
στη γη να τραγουδούνε».
Αύγουστος. Φορέας της μα-

γείας του εκπληκτικού κομ-
ματιού του αείμνηστου Νίκου 
Παπάζογλου. Επιστροφή στο 
χωριό. Στο είμαι και όχι στο 
έχω. Στη φύση την ηλιογέν-
νητη. Μικρότερα τα σπίτια, 
μεγαλύτερες οι οικογένειες. 
Μακρύτερα οι γείτονες, κοντύ-
τερα οι καρδιές. Χωρίς κλειδιά 
στις πόρτες κι αμπάρες στις 
ψυχές. Με οσμές και λάμψεις. 
Με αρώματα και χρώματα. 
Απόδραση απ’ τον κυβερνο-
χώρο, επιστροφή στο χώρο. 
Επικοινωνία με τα μάτια και 
όχι με οπτικές ίνες. Προσωπική 
και όχι στο facebook. Με αν-
θρώπους και όχι με bytes. Και, 
το κυριότερο, με παιδιά. Το 
χωριό ζωντανεύει τον Αύγου-
στο. Ανθίζει. Άνοιξη θαρρείς. 
Δεσπόζουν οι νεανικές φωνές. 
Ο Στάθης, η Ίριδα, ο Ίωνας, η 
Καρολίνα, ο Τάσος... Διακοπές, 
ξενοιασιά, μπάσκετ, ποδήλατο, 
ποδοσφαιρικά ματς, ανελέη-
τοι... εμφύλιοι μεταξύ «Καστελ-
λιωτών - Αθηναίων». Σημερινές 
εικόνες αλλοτινών καιρών. Τα 
παιδιά μας δείχνουν το δρόμο. 
Κι από κοντά παλιμπαιδίζουμε 
και τα… ωριμότερα παιδιά. Άλ-
λοι καλλιεργούν τους κήπους, 
άλλοι κουρεύουν το γκαζόν, άλ-
λοι παίζουν πρέφα στους κα-
φενέδες, άλλοι ζωγραφίζουν, 
άλλοι τρέχουν, άλλοι ποδηλα-
τούν, παρέες ολόκληρες απο-
λαμβάνουν πελώριες βόλτες. 
Όλοι όμως ευλογούμε το ριζι-
κό που μας παρέχει χωριό για 
να επιστρέφουμε. Έστω για το 
καλοκαίρι, έστω μόνο για τον 
Αύγουστο. Και να απολαμβά-
νουμε ότι πιο καθάριο και αλη-
θινό. Την Αυγουστιάτικη λιακά-
δα. Και ότι πιο αινιγματικό και 
παραμυθένιο. Το Αυγουστιάτι-
κο φεγγάρι. Που «παραλίγο να 
‘ταν μέρα»…                     ΠΠ

προκειμένου να εκκαλύψει κάποιο επιφανειακό κοίτασμα βωξίτη 
στη θέση «Λινάρι», παραπλεύρως του υψώματος του «Αϊ Βασίλη» 
μέσα στη «Στενή», τίναξε κυριολεκτικά στον αέρα όλο το βουνό. 
Με αποτέλεσμα οι βράχοι να εκτοξευθούν μέχρι την αντίπερα 
όχθη του Κηφισσού, που περνάει ο δρόμος Καστέλλια-Χάνι Ζα-
γκανά προς Οινοχώρι και Καλοσκοπή, να φτάσει μεγάλο μέρος 
του όγκου τους μέσα στο ποτάμι και το σπουδαιότερο να μεταβά-
λει το «Λινάρι» σε σάρα στους αιώνες των αιώνων.
Τι φταίμε ν’ αντικρίζουμε εκεί που υπήρχε το ήρεμο και κατά-

φυτο τοπίο εμείς και τα παιδιά μας, τα εγγόνια και τα δισέγγονά 
μας και όλοι οι επιγενόμενοι Καστελλιώτες, μια κατεβασιά δίκην 
μονίμου ποταμού από ξερές πέτρες με όλες τις άλλες απρόβλε-
πτες επιπτώσεις που μπορεί να συνεπάγεται αυτή η ανεπούλωτη 
καταστροφή; Ας μη μας πει η Εταιρεία, ότι θα φυτέψει ακακίες 
στη σάρα για να θεραπεύσει το κακό. Της λέμε χαιρετίσματα, ότι 
στη σάρα δε φυτρώνει πια τίποτε στους αιώνες των αιώνων. Δεν 
λειτουργεί τίποτε - πού να απευθυνθούμε πλέον; Όλοι κωφεύουν. 
Πώς να απαιτήσουμε αποκατάσταση του περιβάλλοντος; Πώς να 
αμυνθούμε;

ΜΙΜΗΣ ΧΑΛΑΤΣΑΣ

Η ΚΑΤΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
(Συνέχεια από τη σελίδα 1)

Στην έκδοση αυτή με τα δι-
ηγήματα ο συγγραφέας κα-
ταγράφει, μεταξύ των άλλων, 
χαρακτήρες, γεγονότα, εικόνες 
που ο καθένας μας συναντά, 
ακούει, βλέπει, στο δρόμο, στην 
αγορά, παντού. Είναι τέτοια η 

περιγραφή ώστε ο αναγνώστης 
νοιώθει πως στοιχεία των ηρώ-
ων είναι και δικά του, πως έχει 
και ο ίδιος μερίδιο στα δρώμε-
να, οργίζεται, ενθουσιάζεται, 
ικανοποιείται ενίοτε, συνεγεί-
ρονται τα συναισθήματά του.
Είναι συχνή η αναφορά στο 

αγαπημένο του θέμα, τη Γυναί-
κα, ενώ προβάλλεται με ευαι-
σθησία και φανερό θαυμασμό 
ο κυρίαρχος ρόλος της στη δια-
μόρφωση αρχών, συνειδήσεων 

και χαρακτήρων, η συμμετοχή 
της σε αγώνες.
Οι συγκρούσεις των ανθρώ-

πων, η πολιτική, η καθημερινή 
ζωή έχουν τη θέση τους στο βι-
βλίο, όπως και η προβολή του 
καλού και του κακού, ο αγώνας 
για επιβίωση, η δικτατορία του 
’67, τα γεγονότα στο Πολυτε-
χνείο, η θρησκοληψία, ο ρα-
τσισμός, η πλουτοκρατία και οι 
συμπεριφορές της, η κρίση που 
μαστεύει από τους εργαζόμε-
νους ικμάδα και ελπίδες. Αλλά 
και η ζωή στο χωριό με ηθογρα-
φικές αναφορές και απολαυστι-
κά στοιχεία, η επιμονή για το 
παλιό και άφθαρτο, όλα λίγο 
πολύ ξεκινώντας από πραγμα-
τικές ιστορίες και συμβάντα σή-
μερα, χθες και παλιότερα από 
τον πόλεμο και μετά.
Χαίρεσαι να διαβάζεις τα 

διηγήματα, παρασύρεσαι στη 
νοσταλγία σε συνάρτηση με την 
αγωνία για το αύριο... συγγνώ-
μην ζητάει από τον ερχόμενο 
εγγονό, γιατί δε θα βρει τον 
κόσμο καλύτερο απ’ ότι η γενιά 
του τον πρωτογνώρισε.
Ο Κακαράς με τους Φρουρούς 

που επιστρατεύει, θέλει να συμ-
μετάσχει στην προστασία της 
Συκαμινιάς (της Σκαμνιάς, της 
συκιάς δηλαδή), ήτοι στο δικαί-
ωμα στη ζωή και σ’ ότι η φύση 
παρέχει για απολαβή απ’ όλους 
μας χωρίς εξαίρεση.

ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΟΦΟΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΗ ΚΑΚΑΡΑ, Οι Φρουροί της Συκαμινιάς
Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2011
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 «Δεν περιμένουμε κανέναν, 
θεία Πόπη» λέει η Φιλίτσα -την 
τσίχλα δεν την αποχωρίζεται 
ποτέ- και απορεί πώς και τόσα 
χρόνια δεν το έχω πάρει απόφα-
ση, «Περιμένουμε τον Οδυσσέα» 
της απαντώ με πείσμα, «Σ’ αυτό 
το σπίτι μου έχει δώσει ραντε-
βού», «Μια τέτοια επιστροφή θα 
είναι ο θρίαμβος της συντριβής» 
βγάζει γλώσσα η Φιλίτσα τάχα ότι 
θέλει να με προστατέψει από τα 
φαντάσματα, στη πραγματικότη-
τα έχει ενστερνιστεί τις απόψεις 
του κυρ Γεράσιμου Κουκουρα-
τζούλη του Προέδρου της κοινό-
τητας, ότι είναι καιρός πλέον να 
γκρεμιστεί το σπίτι, διότι τώρα 
με την διαπλάτυνση του δρόμου 
εμποδίζει την κυκλοφορία, χαλά-
ει την ομοιομορφία.
Όλοι περιμένουν με αδημονία 

την παραίτηση μου, αλλά εγώ 
αυτά τα ακούω βερεσέ, διότι 
όταν με το καλό επιστρέψει ο 
αληθινός Οδυσσέας δε θα μπο-
ρεί μόνος του να αναγνωρίσει 
το παρελθόν, δρόμοι και δέντρα, 
σπίτια και άνθρωποι, πρέπει κά-
ποιος να τον περιμένει, να τον 
πάρει από το χέρι σαν παιδάκι 
και να τον συνοδεύσει σαν Αμε-
ρικάνο στο μοντέρνο πρόσωπο 
του νησιού, αυτά η Φιλίτσα δε 
θέλει να τα παραδεχτεί και μένα 
ασθενεί η ψυχή μου καθώς μέσα 
στις άδειες ώρες κοιτάζω από το 
παράθυρο τον δρόμο να αλλάζει 
διάθεση ανάλογα την εποχή.
Κάτω από το παράθυρο μου 

περνούν οι διαβάτες πηγαίνο-
ντας στις δουλειές τους, άνθρω-
ποι γνωστοί οι περισσότεροι, 
κουνάνε το κεφάλι τους, ίσως σε 
χαιρετισμό, ίσως από συμπόνια, 
τον έχουν ξεγράψει τον Οδυσ-
σέα, έχουν ξεμπερδέψει μαζί 
του επειδή δώσανε το όνομα του 
στον κεντρικό δρόμο, επειδή στή-
σανε ένα άγαλμα στην πλατεία, 
κανείς δε θέλει να το παραδεχτεί 
ότι δεν είναι αυτός ο Οδυσσέας.
Δε μπορώ να ξεχάσω εκείνη 

τη μέρα που βρέθηκα από μια 
σύμπτωση μπροστά στο άγαλ-
μα, στάθηκα ξαφνιασμένη και 
κοιτούσα, τα μάτια μου γέμισαν 
κόκκινες κηλίδες, «Δεν είναι αυ-
τός ο Οδυσσέας» είπα στη Φιλί-
τσα θυμωμένη για την κοροϊδία, 
και συμπλήρωσα, «Πάμε στο 
σπίτι».
Ήταν μια ανοιξιάτικη μέρα, 

χαρά Θεού, είχαμε πάει μαζί στην 
Τράπεζα για να πάρω τη σύνταξή 
μου, παλιά την έφερνε ο ταχυ-
δρόμος, λέγαμε μια κουβέντα, 
κάποιο κουτσομπολιό για το πού 
τραβάει ο κόσμος, του άφηνα κά-
ποιο πουρμπουάρ κι εκείνος μου 
χαμογελούσε ευχαριστημένος κι 
έφευγε κουβαλώντας την μεγάλη 
του τσάντα, μια ταλαιπωρημένη 
δερμάτινη τσάντα. Τώρα πια τη 
σύνταξη την εισπράττουμε από 
την Τράπεζα, η Φιλίτσα αναλαμ-
βάνει να με συντροφέψει ως 
το υποκατάστημα της Εθνικής, 
γιατί έχει μεγάλη ανηφόρα ως 
το Περιβολάκι και φοβάται ότι 
θα με προδώσει η καρδιά μου. 
Στην Τράπεζα καθόμαστε και 
περιμένουμε τη σειρά μας, οι 
παλιότεροι που γνώριζα έχουν 
συνταξιοδοτηθεί κι οι νεότεροι 
είναι βιαστικοί, δε θέλουν συνά-
φειες με τους πελάτες, πληκτρο-
λογούν στο κομπιούτερ, υπογρά-
φουν βιαστικά τις αποδείξεις, «Ο 
επόμενος» λένε σκυθρωπά με 
επαγγελματικό ζήλο πίσω από το 
τζάμι του γκισέ. Μερικές φορές 
ακούω το όνομα του Οδυσσέα 
καθώς ο υπάλληλος καλεί κά-
ποιον να υπογράψει ένα έντυπο, 
στρέφω το κεφάλι ξαφνιασμέ-
νη, ανησυχώ ότι θα δω το όνει-
ρο μου να στέκεται στην ουρά, 
περιμένοντας υπομονετικά την 

έγκριση ενός στεγαστικού δανεί-
ου και σε τίποτα δεν ωφέλησαν 
οι παραμυθένιες περιπέτειες, οι 
σκληροί θάνατοι κι οι ένδοξες 
μάχες, στράφι όλα και μάταια, 
το βλέμμα του έρωτα, η σιωπή 
του κι όλες εκείνες οι φιλοδοξίες 
-τελικώς βλέπω ένα ανθρωπάκι 
με κρυμμένες ώρες, μια συνωνυ-
μία, κάποιος Οδυσσέας Νηστικός 
ή Οδυσσέας Τρικυμίας.
Βγαίνοντας από την Τράπεζα, 

στηρίζομαι στο μπράτσο της Φι-
λίτσας και προσπερνώ από τα κα-
ταστήματα δίχως να κοιτάζω, με 
τον ίδιο τρόπο που προσπερνώ 
τις γιορτές ή τις εκδηλώσεις του 
Πολιτιστικού Συλλόγου Το Θιά-
κι, ο ρεαλισμός δεν με αγγίζει, 
υπάρχουν τόσοι και τόσοι που με 
ρεαλισμό ζούνε και με ρεαλισμό 
περιγράφουν τη ζωή, εγώ αδυνα-
τώ, αφήνω τις ώρες μου να γεμί-
ζουν μισοσκόταδο.
Δε σταματώ πουθενά ως το 

σπίτι, με μια ανάσα βγάζω την 
κατηφόρα της επιστροφής, εδώ 
και χρόνια ταξιδεύω σε ένα 
δρόμο δίχως στροφές και ελλι-
πή σηματοδότηση, ο φωτισμός 
αμυδρός, σχεδόν φοβισμένος κι 
αν τύχει κανείς και ψάξει στην 
ψυχή μου θα βρει όλες τις λέξεις 
μολυσμένες να ταξιδεύουν σαν 
ψάρια με κλεμμένες τις σιωπές. 
Συνήθεια θα μου πεις, δε θα δι-
αφωνήσω, διότι συνήθεια είναι 
κι οι ζωές των άλλων, τα ημερο-
μίσθια τους κι οι κουμπότρυπες, 
τα ψόφια τραγούδια τους και τα 
ωράρια τα ντυμένα αγοραπωλη-
σίες, μια συνήθεια που τους κρα-
τάει ζωντανούς να μυξοκλαίνε το 
νόθο χάραμα κι ούτε προκυμαία 
να κρατηθούνε, ούτε σταθμός 
τρένων να ανασάνουνε.
Εκείνη όμως τη μέρα βγαίνο-

ντας από την πόρτα ασφαλείας 
της Τράπεζας, δεν ξέρω πώς μου 
ήρθε κι ήθελα να περάσω από 
την πλατεία, να συναντήσω τα 
παιδικά μας παιχνίδια, «Μας πή-
ρατε, μας πήρατε ένα τσουβάλι 
ψείρες», ξαφνιάστηκε η Φιλίτσα, 
«Επιτέλους, να αλλάξουμε λίγο 
παραστάσεις» είπε κι αλλάξαμε 
δρόμο.
Με την άκρη του ματιού μου 

παρακολουθούσα την ιχνογρα-
φία της καθημερινότητας, διό-
λου διασκεδαστική, ένας τυρο-
πιτάς διαλαλούσε το εμπόρευμα 
του λέγοντας μόνο τα σύμφωνα 
«τρπτς», ο περιπτεράς μουλω-
χτός σαν παραγνωρισμένη αι-
τία, το παρελθόν ανακυκλωνό-
ταν μέσα στα απωθημένα του 
πίνοντας αέρα κοπανιστό με 
καλαμάκι, στο βουλκανιζατέρ 
μούντζωναν το πρωτοσέλιδο 
μιας αθλητικής εφημερίδας, στο 
εμπορικό κέντρο οι δικηγόροι 
συναγωνίζονταν τους γιατρούς 
σε υπεροψία, μια αλλοδαπή με 
τη μυρωδιά χλωρίνης κατέβαινε 
τις σκάλες, τα δέντρα ψάχνανε το 
όνομα τους και τα κλιματιστικά 

κρέμονταν πάνω από τα παρά-
θυρα των σπιτιών σα δαμόκλειες 
σπάθες, Αγαρηνές. Ψιλικατζίδι-
κα, κομμωτήρια, κρεοπωλεία, 
internet cafe, κοτόπουλα Ιωαν-
νίνων και ξεψυχισμένα μάτια. 
«Είμαστε ισοβίτες των ονείρων 
μας», ήθελα να πω στη Φιλίτσα 
αλλά βαριόμουν τις αντιδράσεις 
της, «Θεία Πόπη» θα μου απα-
ντούσε μασώντας την τσίχλα της, 
«Αρκετά πια με την αναμονή, την 
προσδοκία και την επιστροφή», 
νομίζει ότι δέκα χρόνια είναι πο-
λύς καιρός, τίποτα δεν είναι δέκα 
χρόνια αν είναι να περιμένει κα-
νείς την ομορφιά του κόσμου να 
πατήσει το κατώφλι του, τίποτα 
δεν είναι ούτε δέκα χρόνια, ούτε 
δέκα αιώνες, δεν είπα τίποτα λες 
κι ένας ελέφαντας πατούσε τη 
γλώσσα μου, στην ψυχή μου δεν 
φύτρωνε μήτε χειρονομία, μήτε 
βλέμμα.
Κι έτσι φτάσαμε στην πλατεία, 

ξαφνιάστηκα όταν είδα το ορει-
χάλκινο άγαλμα του Οδυσσέα 
δίπλα από ένα σιντριβάνι, «Πότε 
έγινε αυτό;» ρώτησα λαχανια-
σμένη, «Πάνε χρόνια» μου απά-
ντησε η Φιλίτσα, η πλατεία είχε 
κόσμο, η νεολαία ανήμερη, οι 
μεγαλύτεροι πίνοντας καφέ στο 
καφενείο ο Πλάτανος, ονόματα 
του τηλεφωνικού καταλόγου, 
ένα αγόρι έκανε ποδήλατο.

«Πάμε στο σπίτι», είπα αυστη-
ρά, αλλά δεν προλάβαμε, γιατί 
έσπευσε να μας προλάβει ο Πρό-
εδρος, νόμιζε ότι είχα ρίξει νερό 
στο κρασί μου, του έχει γίνει έμ-
μονη ιδέα να με στριμώξει σε κά-
ποιο ίδρυμα ή κάποιο μουσείο, 
«Θα έχετε όλες σας τις ανέσεις 
κι ανθρώπους να κουβεντιάζε-
τε», «Όχι, δεν το δίνω το σπίτι, 
ερείπιο ή όχι, εγώ δεν το δίνω, 
σ’ αυτό το σπίτι μού είχε δώσει 
ραντεβού ο Οδυσσέας, εδώ μού 
είπε να τον περιμένω», απάντη-
σα σκυθρωπά και τον προσγείω-
σα στον δικό μου κόσμο.

«Μα ο Οδυσσέας έχει έρθει, 
πάνε χρόνια που έχει έρθει, τον 
βλέπεις, να εδώ, στην πλατεία...» 
είπε η Φιλίτσα, έχει κι αυτή τους 
λόγους της που επιμένει, όλοι 
έχουν τους λόγους τους.

«Δεν είναι αυτός ο Οδυσσέας 
που περιμένω, δεν είναι αυτός» 
της είπα και γυρίσαμε στο σπί-
τι στα μουχλιασμένα δοκάρια, 
τα τρύπια βλέμματα, τα υγρά 
γράμματα και την αναμονή κοι-
τάζοντας από το παράθυρο την 
προδοσία να στήνει ξώβεργες 
παγιδεύοντας τις αλλαγές του 
καιρού, την ανοησία των ανθρώ-
πων.
Έκτοτε δεν ξαναπέρασα από 

την πλατεία δεν αντέχω στην 
ιδέα ότι κανείς δεν περιμένει ότι 
θα επιστρέψει, επιβιώνω σε μια 
γεωγραφία στραγγαλισμένη, εν-
νοώ το σπίτι, τη σκάλα, το πάτω-
μα, το παράθυρο, το διάδρομο, 
το μπαλκόνι — σε μια πολυθρόνα 

γερμένη... () Από μια πολυθρόνα 
κοιτάζω το δρόμο, τους επαγγελ-
ματίες με τα ιδρωμένα κλειδιά, 
το δάσκαλο ένα γεροντοπαλίκα-
ρο με ύποπτο βλέμμα και αμή-
χανο χαμόγελο, τη Μαργαρίτα 
Φυλλορόη σύζυγος στρατηγού 
τρομάρα της, το Νεκτάριο Μπας 
έναν αλήτη των κάδων απορριμ-
μάτων, τη Μαρία Μηδενάγα φε-
μινίστρια και χαρτόμουτρο από 
τα λίγα.
Ευτυχώς έχω τη Φιλίτσα και 

λέω μια κουβέντα, ανελλιπώς 
κάθε μέρα έρχεται και φέρνει 
φαγητό, συμμαζεύει το σπίτι, η 
Φιλίτσα είναι ότι μου έχει απο-
μείνει, φυσικά δε μου διαφεύγει 
το γεγονός ότι αποσκοπεί στο 
σπίτι, γιατί πόσο θα ζήσω ακό-
μη, πόσο θα περιμένω; Οι τόποι 
όπως κι oι άνθρωποι πεθαίνουν 
δίχως την προσδοκία κι εμένα το 
μυαλό μου έχει γεμίσει νεκρές 
ρίζες, όσο κι αν ξεγελάω το χει-
μώνα, οι νεκρές ρίζες γίνονται 
περισσότερες.
Είπα προσδοκία και σκέφτη-

κα την προδοσία, ναι, ίσως ούτε 
δίχως την προδοσία μπορούν 
να επιβιώσουν oι τόποι κι οι 
άνθρωποι, τους κοιτάζω από το 
παράθυρο καθώς τεντώνουν τις 
ζωές τους για να ακουμπήσουν 
στο μαντρότοιχο του άλλου, ο 
τόπος αυτός είδε μεγάλη ανά-
πτυξη τα τελευταία χρόνια, όλο 
βάφουνε και βάζουνε ταμπέλες, 
αφήνοντας τη ζωή να ταξιδεύει 
στους καθρέφτες των ονείρων. Η 
Φιλίτσα λέει ότι η κλεισούρα θα 
μου πειράξει τα νεύρα, ύστερα 
σωπαίνει, κάτι θέλει να πει ακό-
μη, το μετανιώνει, δε θέλει να με 
συγχύσει, «Ο Οδυσσέας θα επι-
στρέψει» της απαντώ με πείσμα, 
είμαι σίγουρη ότι οι δεκαπεντα-
σύλλαβοι θα ανθίσουν στον κά-
μπο κι όλο στέλνω υπομνήματα 
στους υπεύθυνους τονίζω ότι 
πρέπει να ανοίγουμε και να κλεί-
νουμε τα παράθυρα, ώστε να μην 
μένουν έρημοι οι δρόμοι της επι-
στροφής, ότι πρέπει να ανάβου-
με τη φωτιά στο τζάκι να φανεί 
ο καπνός στις στέγες, να λιγώσει 
η καρδιά του ξενιτεμένου. Αυτοί 
όμως έχουν άλλες έγνοιες (,)
Από το παράθυρο της κουζί-

νας βλέπω ένα θαλασσινό το-
πίο, κάποιο ξεχασμένο κατάρτι, 
δυο τρεις γλάρους, μια σκελίδα 
σύννεφο, η θάλασσα σαν αγω-
γιάτης αγόγγυστα κουβαλάει το 
φως της μέρας στην ανηφόρα 
του ορίζοντα, μόνο και μόνο για 
να διατηρήσει το τοπικό χρώμα 
και να θαμπώσει τους τουρίστες 
κι εκείνοι βέβαια κατουρούν στα 
κρυφά κάνοντας το καθήκον τους 
απέναντι στις ξεπεσμένες ομορ-
φιές κι είναι το μυαλό τους τρυ-
πημένο από τους αχινούς και τις 
σελίδες των τουριστικών οδηγών. 
Το πρόσωπο μου γεμίζει σκιές 
από τις ομπρέλες των παραθερι-
στών, στο τέλος δεν αναγνωρίζω 

τον εαυτό μου στο κρύσταλλο 
του καθρέφτη, λες κι όλα τα πρό-
σωπα στο βλέμμα μου βρήκαν 
να κολλήσουν τη γλίτσα της πι-
κραμένης τους ζωής, ο Σακαφλι-
άς κι η Ωραία Ελένη, ο άτυχος 
Ελπήνωρ κι ο τρομαγμένος Τη-
λέμαχος, οι νύχτες δίχως πυρετό 
και οι μνηστήρες της εξουσίας, 
σπάνια συναντά κανείς τέτοιο 
αληταριό με μεταξωτές γραβά-
τες και μασέλες δίχως τερηδόνα, 
πρόσωπα με τρύπια ονόματα και 
καταλήξεις σε όπουλος, σε ίδης, 
σε άκος, σε άκης.

«Καλέ κλείστε το παράθυρο, 
έχει υγρασία, δεν το νιώθετε!» 
είπε η Φιλίτσα ανήσυχη, ούτε κα-
τάλαβα πότε μπήκε το φθινόπω-
ρο, είχα αποξεχαστεί στη ρέμβη 
των ταξιδιών και τις αδέσποτες 
κουβέντες των παραθεριστών.
Κλείνω το παράθυρο, αλλά με 

εκνευρίζει το τζάμι ανάμεσα σε 
μένα και το χρόνο, δε μου επι-
τρέπει να ρίξω την πασιέντζα 
μου στο φεγγάρι, άσε που αθετεί 
τις υποσχέσεις και διαγράφει τις 
φράσεις από ένα χιλιοδιαβασμέ-
νο γράμμα, «Η ψυχή τρέφεται 
με το απατηλό, η μαγεία με τους 
καθρέφτες και οι πευκοβελόνες 
με το γιασεμί», ένα χιλιοδια-
βασμένο γράμμα αναπάντητο, 
«Φυτέψαμε αλμύρα, θερίσαμε 
αλμύρα. Τι άλλο περιμέναμε, 
δηλαδή; Αφού, ακόμη κι οι κα-
ταιγίδες, μάς γύρισαν την πλά-
τη και καταντήσαμε τοκογλύφοι 
των αναστεναγμών, φυσικά με 
το αζημίωτο».
Δε μπορώ να το πιστέψω πως 

τέλειωσε το καλοκαίρι, απότο-
μα σαν τη σιωπή που πέφτει σε 
κάποια επίσκεψη απ’ αυτές τις 
“άλλα λόγια να αγαπιόμαστε” 
και τα βλέμματα ψάχνουν στα 
έπιπλα για τα δαχτυλικά απο-
τυπώματα της απουσίας (...) 
Βιαστικά αποστρέφω το βλέμμα 
μου από το δρόμο, αρπάζομαι 
από τον καθρέφτη, μέσα στα 
χρόνια είναι ετοιμόρροπες οι 
εικόνες, ξεκολλούνε κι άηχες σω-
ριάζονται στο πάτωμα, για παρά-
δειγμα μια γυναίκα ακαθόριστης 
ηλικίας, φοράει μια φτηνή ρό-
μπα, τα μαλλιά της είναι αχτέ-
νιστα κι άραγε είναι η Ναυσικά, 
η Καλυψώ ή μήπως η Μαρία η 
Πενταγιώτισσα! Η Ψωροκώσται-
να ή η Μπέμπα Μπλανς, ίσως η 
Κλυταιμνήστρα, δε μπορώ να ξε-
χωρίσω μέσα στα χρόνια τα χα-
ρακτηριστικά, μια γυναίκα τέλος 
πάντων, με τα χείλη σφιγμένα, 
είναι ανήσυχα τα μάτια της κα-
θώς αναζητά τον άντρα της όπως 
τον θυμόταν παλιά, συλλογισμέ-
νος να συμπληρώνει δύο στήλες 
ΠΡΟΠΟ μονολογώντας, «Θα γυ-
ρίσει ο τροχός» εννοώντας ότι 
θα ερχόταν μια στιγμή που θα 
ξημέρωνε Κυριακή και θα αντι-
κρίζανε τον καιρό φρεσκοπλυμέ-
νο, όχι σπουδαία πράγματα, μια 
πλάκα πράσινο σαπούνι, ζεστό 
νερό στην κατσαρόλα και μια 
σκάφη- Δεν υπάρχει άντρας πια, 
μόνο γεράνια που πεθαίνουν 
στην αυλή και παραστρατημένοι 
μονόλογοι που παραπατούν στις 
ναρκοθετημένες σελίδες ενός 
ημερολογίου.
Μερικές φορές μπερδεύομαι 

κι αντί να κοιτάξω στον καθρέφτη 
σκοντάφτω στο τηλέφωνο, παρό-
λο που δεν είναι απόγευμα Πα-
ρασκευής την ώρα που μου τηλε-
φωνεί η Περσεφόνη Δημητριάδη 
να μου παραπονεθεί με τις ίδιες 
πάντα λέξεις, τους ίδιους αναστε-
ναγμούς, έχω την εντύπωση ότι 
ακούω τη φωνή της, «Δε μπορώ 
να καταλάβω πώς καταρρεύσαμε 
και πώς έμειναν απροστάτευτες 
οι κοιλιές μας που ρέμβαζαν όλο 
δέος το μακρινό άστρο της δύσης 

(Συνέχεια στη σελίδα 7)

«H ΙΘΑΚΗ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΟΔΥΣΣΕΑ»
του ΓΙΑΝΝΗ ΡΕΜΟΥΝΔΟΥ

ΤΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Α΄ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ του Βασιλείου γεννήθηκε το 1950 στον Πειραιά. Σπούδασε στην Πάντειο και έχει 

ζήσει στη Δανία, στη Γιουγκοσλαβία, στη Γερμανία, στην Κρήτη, στον Πειραιά. Έχει δύο παιδιά και δύο εγγό-
νια. Δεκάδες βιβλία του, για ενήλικες και παιδιά, κυκλοφορούν από γνωστούς εκδοτικούς οίκους (Ψυχογιός, 
Οδυσσέας, Κέδρος, Ελληνικά γράμματα). Έχει λάβει πλήθος βραβείων και διακρίσεων από λογοτεχνικούς 
Φορείς και Συλλόγους. Ασχολείται επίσης με τη φωτογραφία και έχει πραγματοποιήσει εκθέσεις.
Αποτέλεσε την 70η συμμετοχή στον πρώτο διαγωνισμό με το ψευδώνυμο Γιάννης Πολιτόπουλος. Τίτλος 

διηγήματος «Η Ιθάκη χωρίς τον Οδυσσέα», προφανής φόρος τιμής στο Στέλιο Ξεφλούδα. Ένα από τα διαμά-
ντια που μας στάλθηκαν.
Με τη δημοσίευσή του κλείνει ο κύκλος της «Επιστροφής στο Χωριό». Τα «Κ.Ν.» το κράτησαν σκόπιμα για 

το τέλος ώστε να τονίσουν την απήχηση του διαγωνισμού και την ποιότητα των κειμένων. Και, πρωτίστως 
το «βεληνεκές» των δημιουργών, το «ειδικό βάρος» των συγγραφέων και την «πάστα» των ανθρώπων που 
–χάρη στο διαγωνισμό– «κερδίσαμε».
Τους ευχαριστούμε από καρδιάς. Καλή ανάγνωση.
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«H ΙΘΑΚΗ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΟΔΥΣΣΕΑ»
να φωσφορίζει σα λάγνο τσιφτε-
τέλι. Μυστικά περάσματα από 
τη Θήβα και το Άργος, αποσιω-
πητικά στα βλέμματα, μυστήριες 
φράσεις της μαστουρωμένης Πυ-
θίας, παλιοί λογαριασμοί ανεξό-
φλητοι... Πού είναι τα σπίτια μας 
με τα ανεμοδαρμένα αετώματα 
και τα αστραφτερά πλακάκια του 
μπάνιου; Πού είναι τα σκαλιστά 
μας έπιπλα και το γυαλισμένο 
παρκέ που έτριζε στα νυχτερινά 
βήματα; Πού είναι εκείνο το «πά-
ντα» που μας νανούριζε; Πού 
είναι οι χειραψίες και τα αέρινα 
φιλιά; Τι απόγινε το θρόισμα του 
φουστανιού κι ο λυγμός από τις 
μεταξωτές κάλτσες; Πώς πέσανε 
θύματα των οικοδομικών εργα-
σιών οι αισιόδοξες αυλές μας, 
πώς σβήσανε τα πεζοδρόμια με 
τις περήφανες σκιές μας, για 
να μη θυμηθώ τις αμερικάνικες 
ρόμπες μας και τα μπικουτί στα 
μαλλιά μας. Δε μπορώ να κατα-
λάβω πώς καταρρεύσαμε, ένα 
κοτζάμ κάστρο, απόρθητο που το 
θεωρούσαμε, γκρεμίστηκε από 
ένα σύννεφο...»
Η Περσεφόνη Δημητριάδη ένα 

σύννεφο κι εγώ δεν ξέρω τι να 
απαντήσω, αν και δεν περιμένει 
να απαντήσω, κανείς δεν περι-
μένει τίποτα από κανέναν, όλοι 
την τηλεόραση εμπιστεύονται κι 
ίσως γι’ αυτό έχουν γίνει τόσο 
καχύποπτοι αντιμετωπίζοντας το 
αύριο, αλλά και το χθες, ασφυκτι-
κά περιορίζοντας τον χρόνο, «δεν 
προλαβαίνουμε», ακούς συχνά 
να λένε και στο μεταξύ κατά πώς 
μαθαίνω έχουν ανοίξει τρύπες 
με γεωτρύπανα ανάμεσα στις 
ώρες, μάλιστα με γεωτρύπανα, 
και με λάσπη για τσιμεντόλιθους 
αντικαθιστούν τα όνειρα κι όλο 
συναντάς αριθμητικές προτάσεις 
μια τυφλής Γεωμετρίας, καμπύ-
λες παντού, σπασμένα τόξα, λες 
κι όλες οι ευθείες ντύθηκαν το 
άλγος της νοσταλγίας.
Στο τέλος όλοι το αναγνωρί-

ζουν ότι γέμισαν τα χρόνια τους 
με περιστέρια δίχως ουρά κι εί-
ναι σαρακοστιανές οι αναμνή-
σεις τους, και να πεις ότι κάπως 
ωφέλησε η λεβάντα, μπα, τίπο-
τα, Σαρακοστιανές οι αναμνήσεις 
τους με φθόγγους μπαγιάτικους 
από ακυβέρνητα αγγίγματα, και 
να πεις ότι αναστέναζε κάπου 
εκεί κοντά η σκιά ενός εξαίσιου 
ναυαγίου, μπα, τίποτα, αφού ο 
φάρος λειτουργεί κανονικά στο 
έμπα του λιμανιού.
Η Ιοκάστη περνάει από το 

δρόμο και παραμιλάει δυνατά, 
καραμούζα η φωνή της, «Μου 

φούσκωσε τα μυαλά με μεγάλα 
λόγια, ότι τάχα δεν είχε γεννη-
θεί πριν αντικρίσει τα μάτια μου, 
πριν αγγίξει τα χείλη μου, πριν 
βυζάξει τον αναστεναγμό μου, 
πριν χαθεί στο σταυροδρόμι των 
ποδιών μου. Μεγάλα λόγια για 
να προσθέσει αμέσως ότι τάχα 
εγώ τον πυροβόλησα στην κοι-
λιά. Μα αφού μάτια μου ήταν 
ανίκανος, ανίκανος.»

Kι η μαρίδα στο κατόπι της να 
φωνάζει εν χορώ, «Ανίκανος μά-
τια μου, ανίκανος».
Αδειάζει ο φθινοπωρινός 

δρόμος και απομένω με τη με-
λαγχολική μου διάθεση, πάντα 
το φθινόπωρο με πιάνει μια με-
λαγχολική διάθεση, κουράζομαι 
να σχηματίσω το πρόσωπο του 
Οδυσσέα στο μυαλό μου, μερικές 
φορές πιστεύω ότι θα αντικρίσω 
ένα παιδάκι με ναυτικά ρούχα 
κι άλλοτε έναν Αμερικάνο με 
την προφορά του Μπρούκλιν κι 
ύστερα σκέφτομαι ότι ενδεχομέ-
νως η ψιλοβελονιά στις φυλλω-
σιές της ελιάς να είναι αυτή που 
φέρνει τη βροχή, θέλω να πω ότι 
το ένα εγκλωβίζεται στο άλλο, 
όπως οι λέξεις στην ιστορία που 
δημιουργούν και στο τέλος δεν 
ξέρεις αν η ιστορία φτιάχνει τις 
λέξεις ή οι λέξεις την ιστορία,
Ντριν, διακόπτει τους συλλο-

γισμούς μου το κουδούνι της 
εξώπορτας, «Η Φιλίτσα θα είναι, 
θα ξέχασε πάλι το κλειδί της» 
σκέφτομαι, είναι η μέρα που θα 
πάμε στην Τράπεζα για τη σύντα-
ξη, τα βήματα μου σημαδεύουν 
το φθαρμένο χαλί, στο κατώφλι 
στέκεται ένας πλασιέ, έχει πρό-
σωπο μακρόστενο και αυτιά σαν 
τα χάλκινα πιάτα στις στρατιωτι-
κές μπάντες.

«Δεν χρειάζομαι τίποτα» του 
λέω αυστηρά, αφού προς στιγ-
μή νομίζω ότι είμαι η γοργόνα η 
αδερφή του Μεγαλέξανδρου.
Δεν είναι τυχαίο που απεχθά-

νομαι τους πλασιέ, γιατί όταν 
κάποιον χειμώνα συνάντησα τον 
Εύκρατη Δεινόπουλο, σύντροφο 
του Οδυσσέα, και τον ρώτησα 
όλο λαχτάρα να μου πει για την 
επιστροφή του, εκείνος είπε, 
«Αδίκως περιμένετε, ουδέποτε 
θα επιστρέψει, έχει πεθάνει στην 
αφετηρία του γυρισμού. Κι ενώ 
εγώ του το είχα πει, δε γίνεται 
αγαπητέ μου να βρίσκεσαι μονί-
μως στην αφετηρία, έτσι του είχα 
πει! Πρέπει να το πάρετε απόφα-
ση, κυρία μου, δύσκολα δραπε-
τεύει κανείς από τον εαυτό του», 
«Η επιστροφή του Οδυσσέα εί-
ναι θέμα χρόνου» τον αποστό-
μωσα, δηλαδή δεν τον αποστό-

μωσα γιατί συνέχισε, «Ζούμε σε 
καθεστώς ελεύθερης αγοράς, ως 
εκ τούτου οφείλουν ακόμη και 
τα όνειρα μας να έχουν κάποιον 
επαγγελματισμό». Του έκλεισα 
την πόρτα κατάμουτρα, άρπαξα 
τον τηλεφωνικό κατάλογο κι άρ-
χισα να διαγράφω ονόματα και 
διευθύνσεις, όλο το θίασο σκιών, 
Παναγιώτης Βατσιμάνης, Κομνη-
νός Αχειροποίητος, Γιάννης Πολι-
τόπουλος...

Kαι τώρα, μπορεί κανείς να 
μου εξηγήσει πώς έπεσε από 
μόνο του το κλειδί της ντουλά-
πας; Μυστήριο. Το κλειδί έπεσε 
από μόνο του σα να έκανε βου-
τιά στην Αχερουσία λίμνη τη 
στιγμή που διαγράφω το όνομα 
του Πολιτόπουλου, μια συμπαι-
γνία ημιθανών, δε το βάζω κάτω, 
βάζω το κλειδί στην ψωμιέρα 
πλάι από τις εικόνες που πέσανε 
από τον καθρέφτη και ρίχνω μια 
κλεφτή ματιά στις εφημερίδες, 
εφημερίδες της προηγούμενης 
βδομάδας, μου τις φέρνει κά-
ποιος που ισχυρίζεται ότι είναι 
απόγονος του Ομήρου, τις χρησι-
μοποιώ για να βάζω φαγητό στις 
γάτες, ρίχνω όμως και μια ματιά, 
«Το πεπρωμένο είναι αναπόφευ-
κτο», «Κοροϊδευόμαστε τώρα; 
Δεν υπάρχουν θεμέλια για το 
μέλλον, παλάτια στην άμμο...», 
«Ο χαρακτήρας του κάθε αν-
θρώπου είναι οι φόβοι του», «Το 
Σωματείο των εργαζομένων στις 
τηλεπικοινωνίες σας καλεί στον 
αποκριάτικο χορό του...»

«Σταυρόλεξο λύνεις; Δεν εί-
ναι ώρα για σταυρόλεξα!» μου 
φωνάζει η Χαρίκλεια που προ-
σπερνάει, ανασούμπαλη, άσχη-
μη, σκυφτή, η μύτη της μεγάλη 
σα χειρολαβή λεωφορείου το 
περπάτημα αργό, κουρασμένο, 
το χτένισμα της αλλόκοτο. Την 
κοιτάζω σιωπηλά περιμένοντας 
τη συνέχεια πριν χαθεί στη στρο-
φή του δρόμου, «Ο Οδυσσέας κι 
οι τύποι σαν κι αυτόν αφήνουν 
γυμνές τις ψυχές μας, είναι δέ-
σμιοι των μύθων και των ποιη-
μάτων...».
Συνωμοτούν όλοι, έχουν βαλ-

θεί να με πεθάνουν για να αφή-
σουν γυμνό το χάρτη.

«Σε ποιον αιώνα νυχτωθήκατε, 
θεία Πόπη;» ρωτάει η Φιλίτσα 
από την εξώπορτα κι ακούγονται 
τα βήματά της στο διάδρομο, ίσα 
που προφταίνω να ξαποστείλω 
τις σκιές στον καθρέφτη, το χιλιο-
διαβασμένο γράμμα να φυτέψω 
στο ψωμί, ίσα που προλαβαίνω 
να βγάλω το κορδελάκι από τα 
μαλλιά..

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ

(Συνέχεια από τη σελίδα 6)

ΘΕΜΑ 1ον: «Αποκατάστα-
ση περιβάλλοντος και εξόρυ-
ξη μεταλλεύματος στις θέσεις 
«ΝΕΡΑ 5-6-7» (Υπόλοιπο)
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Απ. Χουλιάρας 

(Πρόεδρος)
2. Παναγιώτης Νικ. Μακρής
3. Νικόλαος Λεων. Κοντολά-

της
Στη συνεδρίαση αυτή παρέστη 

και ο Νικόλαος Παν. Τούμπας, 
υπάλληλος του Δήμου Δελφών, 
για την τήρηση των Πρακτικών.
Ο Πρόεδρος ύστερα από την 

διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε 
την έναρξη της συνεδρίασης 
και εισηγήθηκε το ως άνω μόνο 
θέμα της ημερήσιας διάταξης ως 
κατωτέρω:
ΘΕΜΑ: 1ον ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 12/2011
Ο Πρόεδρος απευθυνόμενος 

στο Συμβούλιο, αναφέρει ότι η 
συνεδρίαση αυτή κρίθηκε κατε-
πείγουσα και αναγκαία να γίνει 
λόγω της κατολίσθησης βράχων 
που συνέβη προ λίγων ημερών 
κατά την εκτέλεση μεταλλευτι-
κών   εργασιών   της   Εταιρίας  
S & Β ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ 
Α.Ε στις θέσεις ΝΕΡΑ 5-6-7 και 
για το λόγο αυτό προτείνει την 
έγκριση συζήτησης του θέματος 
αυτού και λήψης της σχετικής 
απόφασης με τη διαδικασία του 
κατεπείγοντος κατ’ άρθρον 88 
παρ. 3 του Ν. 3852/2010.
Το Συμβούλιο αφού άκου-

σε την πρόταση του Προέδρου 
ομόφωνα εγκρίνει το έκτακτο 
της συνεδρίασης για το ανωτέρω 
θέμα και τη λήψη της σχετικής 
απόφασης σύμφωνα με τα προ-
αναφερόμενα.
Κατόπιν προσκλήσεως του 

Προέδρου και σύμφωνης γνώ-
μης του Τοπικού Συμβουλίου, 
παρίσταται στη συνεδρίαση και 
εκπρόσωπος της Εταιρίας S & Β 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε., 
ο κ. Τσούμας Δημήτριος, υπεύ-
θυνος προσωπικού.
Ακολούθως ο Πρόεδρος ανα-

φερόμενος επί του θέματος αυ-
τού είπε τα εξής:
Μετά το ατυχές συμβάν στις 

17/6/2011 της κατολίσθησης 
βράχων από τις μεταλλευτικές 
εργασίες αποκατάστασης και 
εξόρυξης στις θέσεις ΝΕΡΑ 5-6-
7, ζήτησα τη σύγκληση έκτακτου 
Τοπικού Συμβουλίου σήμερα 
στις 21/06/2011, προκειμένου 
να αποφασίσουμε την περαιτέ-
ρω στάση μας για την αποκατά-
σταση των ζημιών και τη θέση 
μας απέναντι στην Εταιρία.
Προτείνω τα εξής: Το Τοπι-

κό Συμβούλιο είναι εκλεγμένο 
όργανο και είναι αρμόδιο να 
γνωμοδοτεί για τα αιτήματα που 
θέτει η Εταιρία και κάθε εργα-
σία που μπορεί να γίνεται στο 
χώρο της Τοπικής Κοινότητας. 
Να προασπίζεται τα συμφέροντα 
του χωριού του και των κατοίκων 
του και μόνο. Δεν επιθυμούμε 
την εμπλοκή άλλων φορέων 
(οικολόγων κλπ.) για την προ-
στασία του περιβάλλοντος διότι 
εμείς ζούμε εδώ και έχουμε ευ-
αισθησίες μεγαλύτερες από τον 
οποιονδήποτε. Γι’ αυτό θέλουμε 
να γνωστοποιήσουμε στην Εται-
ρία να προχωρήσει στην άμεση 
αποκατάσταση ζημιών που προ-
κλήθηκαν και να έχουμε τη δια-
βεβαίωση ότι θα προσπαθήσουν 
να μην επαναληφθούν τέτοιου 
είδους συμβάντα.
Στη συνέχεια το λόγο έλαβε 

ο Τοπικός Σύμβουλος κ. Πανα-
γιώτης Νικ. Μακρής, ο οποίος 
είπε τα εξής:

«Μαζευτήκαμε σήμερα εδώ 
να συζητήσουμε ένα ατυχές γε-
γονός που συνέβη και εις βάρος 
της Εταιρίας και πολύ περισσό-

τερο εις βάρος του χωριού μας. 
Το ερώτημα μπαίνει επιτακτικά 
και βασανιστικά. Εάν σαν χωριό 
αποφασίζουμε και σαν Τοπικό 
Συμβούλιο γνωμοδοτούμε, να 
κατεβάσουμε τα ρολά στην Εται-
ρία και δεν συζητούμε. Ή εξακο-
λουθούμε να συζητούμε και να 
συνδιαλεγόμεθα μαζί της προς 
όφελος του χωριού μας. Με τη 
συζήτηση νομίζω μπορούμε να 
πετύχουμε περισσότερα πράγ-
ματα. Είναι γεγονός ότι κάποιοι 
προσπάθησαν αυτό το συμβάν να 
το εκμεταλλευτούν και να δηλώ-
σουν την παρουσία τους και επι-
βεβαιώσουν την ύπαρξή τους. Η 
γνώμη μου είναι ας αγωνιστούν 
με τον πολιτικό τους φορέα για 
την αλλαγή του Νόμου που ισχύ-
ει από το 1973 για την εκμετάλ-
λευση του ορυκτού πλούτου της 
χώρας μας. Ας αγωνιστούν για 
την αλλαγή του μεταλλευτικού 
κώδικα. Ας αγωνιστούν για να 
βγει η Γκιώνα από την γκρίζα 
ζώνη που την έχουν εντάξει κά-
ποιοι πολιτικάντηδες της Ελλη-
νικής Βουλής. Ας αφήσουν την 
τοπική κοινωνία να αγωνιστεί με 
τα εκλεγμένα της όργανα και ας 
μην προσπαθήσουν να τα χειρα-
γωγήσουν στην κατεύθυνση που 
θέλουν αυτοί. Κύριε Πρόεδρε 
αργήσαμε. Δώσαμε δικαίωμα 
σε κάποιους άλλους να μας υπο-
καταστήσουν. Ένα τηλεφώνημα 
στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο δεν 
αρκεί. Την παρουσία του αμέ-
σως μετά το συμβάν στο χωριό 
μας για τον συντονισμό των 
ενεργειών μας, δεν θα την χαρα-
κτηρίσω γιατί Θα πρέπει να πω 
βαριές κουβέντες. Το χωριό μας 
παρουσιάζει εδώ και χρόνια μια 
πληθυσμιακή συρρίκνωση και 
μια επενδυτική υποβάθμιση. Οι 
περισσότεροι εξ’ υμών και ημών, 
είμαστε βολεμένοι. Ας μην γκρε-
μίζουμε τα όνειρα των παιδιών 
της περιοχής μας σε εποχή βα-
θειάς ύφεσης, για δουλειά και 
παραμονή στον τόπο τους. Ας 
αγωνιστούμε όλοι μαζί για την 
καλύτερη δυνατή αποκατάστα-
ση του περιβάλλοντος πιέζο-
ντας την Εταιρία προς αυτή την 
κατεύθυνση. Είναι γνωστό ότι η 
κάθε επιχείρηση, εκ της φύσεως 
της, έχει μόνο ένα στόχο: την 
μεγιστοποίηση του κέρδους της 
και των μορφών ανάπτυξής της. 
Έγινε μια προσφυγή, αν ανε-
βάσουν κάποια πράγματα στα 
ΜΠΛΟΓΚΣ μέσω διαδικτύου και 
τι έγινε, θα πάψει η Εταιρία να 
δραστηριοποιείται στην περιοχή; 
Έχει αρκετές εναλλακτικές λύ-
σεις. Γι’ αυτό απαιτείται συζήτηση 
και συνεργασία σε ορθολογική 
βάση. Και κάτι προσωπικό. Δεν 
ανέχομαι από «ΚΑΝΕΝΑΝ ΣΑΣ» 
να γίνω ο σάκος του ΜΠΟΞ. 
Κάποιος συνάδελφος του Τοπι-
κού Συμβουλίου να καταγγέλλει 
προς την Εταιρία ότι ο Μακρής 
αντιδρά. Η Εταιρία να λέει ότι ο 
Μακρής έφερε τους οικολόγους. 
Να εμπλέκονται συγγενικά μου 
πρόσωπα «να συμμορφωθώ». 
Να έχω την εφημερίδα «ΚΑ-
ΣΤΕΛΛΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ» να απο-
τρέπει με Δελτίο Τύπου «Ουδε-
μία συνεργασία με την εν λόγω 
Εταιρία». Τους υποτακτικούς της 
Εταιρίας να διασπείρουν ένα 
σωρό ψευδείς ειδήσεις. Τέτοιες 
μεθοδεύσεις από εμένα «ΝΟΝ 
PASARAN». Δεν θα περάσουν 
ψευδείς ειδήσεις. Σαν ο Μακρής 
είναι το πρόβλημα για όλους 
σας, να παραιτηθώ για να σας 
διευκολύνω. Εάν παραμείνω 
ΑΠΑΙΤΩ από την Εταιρία να τη-

ρήσει τα συμφωνηθέντα και τους 
νεοπροσληφθέντες να τους μονι-
μοποιήσει με σύμβαση αορίστου 
χρόνου, για να μην χρησιμοποι-
ούνται σαν «ΟΜΗΡΟΙ» για τυχόν 
διαφωνία του κάθε Μακρή. Τε-
λεία και παύλα.»
Κατόπιν το λόγο έλαβε ο Το-

πικός Σύμβουλος κ. Νικόλαος 
Λέων. Κοντολάτης ο οποίος είπε 
ότι συμφωνεί με τα όσα ανέφερε 
ο Πρόεδρος.
Ακολούθως ο Πρόεδρος έδω-

σε το λόγο στον παριστάμενο 
εκπρόσωπο της Εταιρίας S & Β 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε., 
κ. Τσούμα Δημήτριο, ο οποίος 
και ανέφερε τα εξής:

«Μετά το ατυχές συμβάν στις 
17/6/2011 που προαναφέρθη-
κε, η Εταιρία αντέδρασε άμεσα 

με πρώτο στόχο να μην μείνει 
το αρδευτικό κανάλι χωρίς νερό 
από τη ζημιά που προκλήθηκε 
και ήδη συνεργεία δουλεύουν 
προς μόνιμη επίλυση του προ-
βλήματος. Θεωρούμε ότι έχουν 
γίνει σημαντικά βήματα ως προς 
τις σχέσεις μας με το χωριό και 
τους εκλεγμένους εκπροσώπους 
του και είμαστε πεπεισμένοι ότι 
ο διάλογος θα πρέπει να συνε-
χιστεί και να είναι γόνιμος τόσο 
για την Εταιρία όσο και για το 
χωριό. Οι δεσμεύσεις μας για 
όσο το δυνατόν πιο άρτια απο-
κατάσταση της ως άνω περιο-
χής, εξακολουθούν στο ακέραιο. 
Άμεσα θα προσκομίσουμε στο 
Τοπικό Συμβούλιο Καστελλίων 
το χρονοδιάγραμμα εργασιών 
και αποκατάστασης στο εν λόγω 

ΑΠΟΣΠΑΣΜA
Από το Πρακτικό της αριθ. 5/21-06-2011  Έκτακτης

Συνεδρίασης Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Καστελλίων

κοίτασμα, συνοδευόμενο από 
σχετικά Σχέδια».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κά-

λεσε το Συμβούλιο όπως απο-
φασίσει σχετικά. Το Συμβούλιο 
μετά και από διαλογική συζήτη-
ση, αφού άκουσε την εισήγηση 
του κ. Προέδρου και την τοποθέ-
τηση του πιο πάνω εκπροσώπου 
της Εταιρίας
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Γνωμοδοτεί υπέρ της συνέ-

χισης της δραστηριότητας της 
Εταιρίας S & Β ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 
ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε. στην εν λόγω πε-
ριοχή, σύμφωνα με τις δεσμεύ-
σεις της Εταιρίας και αντιτίθεται 
στην εμπλοκή οποιωνδήποτε 
τρίτων πέραν των εκλεγμένων 
εκπροσώπων της Τοπικής Κοι-
νότητας Καστελλίων.
Αντίγραφο της παρούσας από-

φασης να κοινοποιηθεί στην ως 
άνω Εταιρία για ενημέρωση.
Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξ. 

αριθμό 12/2011.
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ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΑΣ ΑΠΕΣΤΕΙΛΑΝ
 ΕΥΡΩ
Ηλίας Αγοργιανίτης  Αθήνα 50
Ιωάννης Α. Μακρής  Αθήνα 20
Σωτηρία (Σίσσυ) Ανδρέα Τσακάλου  Αθήνα 100
Βασιλική & Ειρήνη Τσιροπούλου  Αθήνα 50
Νίκος Σκωλίκης  Αθήνα 20
Παπά Χαράλαμπος Κουτρούμπας Καστέλλια 20
Γεώργιος & Ιωάννης Ιωάννου Παπανικολάου  Αθήνα 50
Ευριπίδης Σταθόπουλος  Λάρισα  20
Μηνάς Γάτης  Νίκαια  30
Μαργαρίτα Κουγιανού Νίκαια 30
Άρης Πιπέλιας Λαμία 50

Τα κακά νέα άρχισαν πριν καν 
ξεκινήσω για το χωριό. Η κατάργη-
ση των δρομολογίων του ΟΣΕ για 
Μπράλλο, που έχουν πλέον περιο-
ριστεί σε δυο, ένα το πρωί κι ένα 
στις 7:30 το απόγευμα, δημιουργεί 
πολλά προβλήματα σε όσους χρη-
σιμοποιούν το τρένο για να έρθουν 
στα Καστέλλια. Θα θέλαμε να μά-
θουμε τι ενέργειες έχει κάνει ο Δή-
μος Δελφών για το ζήτημα αυτό…
Επίσης να πούμε πως είναι απο-

λύτως απαράδεκτο να μην μπορείς 
να κλείσεις θέση στα λεγόμενα 
«τοπικά» τρένα, ενώ αν έχεις την 
ατυχία να βρεθείς στα εκδοτήρια 
πριν από την ημέρα του ταξιδιού 
σου για να αποφύγεις την ταλαιπω-
ρία και τις ουρές, τότε θα πληροφο-
ρηθείς πως εισιτήρια στα «τοπικά» 
τρένα εκδίδονται μόνο αυθημερόν. 
Είναι απορίας άξιο ποιος (αν)εγκέ-
φαλος το σκέφτηκε αυτό, που έχει 
σαν αποτέλεσμα ουρές και ταλαι-
πωρία, ενώ πρέπει κανείς να είναι 
πολλή ώρα πριν από το ταξίδι του 
στο σταθμό για να βγάλει το εισι-
τήριό του…
Από εκεί και πέρα, αφού περά-

σει απ’ όλες αυτές τις ταλαιπωρίες 
θα φτάσει στον εγκαταλελειμμένο 
σταθμό του Μπράλλου. Αν είναι 
βράδυ θα τον πιάσει απελπισία… 
Όχι ότι και το πρωί είναι καλύτερα! 
Δεν υπάρχει στην πραγματικότη-
τα αξιοπρεπής χώρος αναμονής, 
κάτι που ειδικά το χειμώνα είναι 
απολύτως απαράδεκτο, ενώ είναι 
αδύνατον να μάθεις οποιαδήποτε 
πληροφορία για την αμαξοστοιχία 
που περιμένεις… Επιπλέον, χωρίς 
εξασφαλισμένη θέση ο κίνδυνος 
ταλαιπωρίας και στο ταξίδι είναι 
ορατός.
Τα κακά νέα συνεχίζονται με τα 

ΚΤΕΛ που τα περισσότερα δρομο-
λόγιά τους δεν περνάνε μέσα από 
το χωριό μας. Αν σκεφτούμε ότι οι 
ηλικιωμένοι συγχωριανοί μας δεν 
διαθέτουν μεταφορικό μέσον και 
ότι στα Καστέλλια δεν μπορείς πια 
να αγοράσεις ούτε τσιγάρα, κατα-
λαβαίνετε πόσο σοβαρό είναι το 
ζήτημα. Έχει υπάρξει κάποια δια-
μαρτυρία για το ζήτημα;
Κι αφού πιάσαμε τις διαμαρτυ-

ρίες, πρέπει να μεταφέρω εδώ το 
αίτημα πολλών Καστελλιωτών οι 
οποίοι επισημαίνουν πως το γεφυ-

ράκι στο δρόμο για Κάνιανη, χωρίς 
προστατευτικό κιγκλίδωμα, είναι 
ιδιαίτερα επικίνδυνο για μικρά παι-
διά. Πριν θρηνήσουμε θύματα, καλό 
είναι η τοπική αρχή να μεριμνήσει 
για την ασφάλεια των παιδιών. Το 
κόστος δεν είναι σίγουρα απαγο-
ρευτικό…
Θέλω να περάσω στα καλά νέα, 

αλλά δυσκολεύομαι. Κι έτσι, φτάνο-
ντας στη διασταύρωση για το χωριό 
πρώτα βλέπω το καλόγουστο κιόσκι 
του Πολιτιστικού Συλλόγου που μας 
καλωσορίζει στα Καστέλλια, αλλά 
μετά το βλέμμα μου πέφτει στο 
βουνό και στις καταστροφικές εξο-
ρύξεις που έχει πραγματοποιήσει 
η S & B στη Γκιώνα… Πρόκειται 
για αθλιότητα που δεν μπορεί να τη 
σβήσει κανένα «αντισταθμιστικό» 
όφελος…

…Τα κακά νέα συνεχίζονται με 
τη βόλτα μου στο Μύλο του Ζήτρου. 
Η στέγη καταρρέει και η καταστρο-
φή προχωράει. Χάνουμε πολύτιμο 
χρόνο και η ιστορία μας κινδυνεύει 
να χαθεί. Να γράψουμε και πάλι ότι 
από αυτόν τον ταπεινό μύλο ξεκί-
νησε η Εθνική Αντίσταση… Κάπο-
τε, κάποιος πρέπει να βάλει προ-
τεραιότητες στα έργα που γίνονται 
στο χωριό…

…Μία πρόταση που μπορεί να 
δώσει ζωή στο μύλο, αλλά και να 
εξασφαλίσει θέσεις απασχόλησης 
είναι η δημιουργία θεματικού και 
ιστορικού μουσείου, με πωλητήριο 
για τοπικά προϊόντα, βιβλία κλπ. Εί-
ναι ένας χώρος που τα παιδιά θα 
μπορούσαν να διδαχθούν τόσο την 
ιστορία της Αντίστασης, όσο και 
να μάθουν πως λειτουργούσαν οι 
μύλοι, να δουν τη διαδικασία παρα-
γωγής κ.α.

…Να πω και μερικά καλά νέα με 
αφορμή τον μύλο. Το Βήμα, στη σει-
ρά του με τις μαρτυρίες για τον εμ-
φύλιο που επιμελήθηκε ο σκηνοθέ-
της Παντελής Βούλγαρης, κυκλο-
φόρησε το μέρος του βιβλίου του 
Γιώργου Χουλιάρα «Ο δρόμος είναι 
άσωτος» που αναφέρεται στην πε-
ρίοδο του Εμφυλίου. Συγκλονιστικό, 

σκληρό και τίμιο βιβλίο από έναν 
μεγάλο Καστελλιώτη αγωνιστή. Το 
βιβλίο αυτό μπορεί κανείς να το 
προμηθευτεί από τα γραφεία του 
Βήματος στη Χρ. Λαδά στην Αθήνα. 
Το σύνολο του έργου κυκλοφορεί 
από τις εκδόσεις Οιωνός.

…Αναφορά με φωτογραφία και 
τίτλο «Ο Μύλος της Αντίστασης» 
έκανε και η Σαββατιάτικη εφημε-
ρίδα «Δρόμος» (τεύχος 79). Στη 
λεζάντα σημειώνεται:

«Αυτός είναι ο «Μύλος του Ζή-
τρου». Βρίσκεται στα Καστέλλια, 
στις ρίζες της Γκιώνας. Από εδώ 
ξεκίνησε η Αντίσταση όταν ο Άρης 
Βελουχιώτης κάλεσε σε σύσκεψη 
φίλους και συντρόφους και ανακοί-
νωσε την πρόθεσή του να βγει στο 
βουνό. Όλοι τον ακολούθησαν! Σή-
μερα ο μύλος καταρρέει. Σε επο-
χές ραγιαδισμού, αξίζει να θυμόμα-
στε. Αξίζει να αγωνιστούμε για να 
κρατήσουμε όρθιο το μνημείο αυτό 
της ιστορίας μας!»

…Στα καλά νέα η ιδέα του Πο-
λιτιστικού Συλλόγου να αφιερώσει 
τις φετινές εκδηλώσεις του Αυγού-
στου σε έναν άλλο Καστελλιώτη 
αγωνιστή που έφυγε τόσο άδικα και 
πρόωρα: Στο Δημήτρη Σταθόπου-
λο. Αξιόλογη και η ομιλία του Ιωάν-
νη Αθ. Μακρή που μας παρουσίασε 
γνωστές και άγνωστες πτυχές της 
προσωπικότητας και της δράσης 
του Δ. Σταθόπουλου.

…Ατυχώς η συνέχεια της εκδή-
λωσης με το θεατρικό έργο, δεν 
στάθηκε στο «ύψος των περιστά-
σεων». Μια μάλλον κακόγουστη 
παράσταση που κατά τη γνώμη μου 
ήταν εκτός του κλίματος και της 
ποιότητας των υπολοίπων εκδηλώ-
σεων…
Αντιθέτως εκπληκτική ήταν η 

συναυλία του Ορφέα Περίδη με τον 
Γεράσιμο Ανδρεάτο. Οι χιλιάδες 
θεατές που βρέθηκαν εκείνο το 
βράδυ στο χωριό μας απόλαυσαν 
τους δυο καλλιτέχνες. Άψογη διορ-
γάνωση και συγκινητικά τα παιδιά 
του χωριού που τραγούδησαν μερι-
κά τραγούδια μαζί με τον Γ. Ανδρε-
άτο και έκλεψαν την παράσταση. 
Πολλά και δίκαια και τα χειροκρο-
τήματα για το χορευτικό που έκανε 
εξαιρετική εμφάνιση. Όσοι σχεδία-
σαν αυτές τις εκπλήξεις είναι άξιοι 
συγχαρητηρίων.

…και ο νέος χώρος για το πάρτι 
νεολαίας, δίπλα στο ποτάμι είναι 
ο ιδανικός. Χρειάστηκε σκληρή 
δουλειά από νέους Καστελλιώτες 
- μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου- 
για να γίνουν οι απαραίτητες κατα-
σκευές και να περάσουμε οι νέοι 
όλων των ηλικιών, ένα όμορφο και 
διασκεδαστικό βράδυ…

…στα κακά, κάκιστα νέα θα πε-
ράσω τώρα. Γιατί σας γράφω για 
την καλή πλευρά των εκδηλώσεων, 
υπάρχει όμως και ένα δυσάρεστο 
παρασκήνιο. Οι εκδηλώσεις χρη-
ματοδοτήθηκαν από την S&B… Οι 
καταστροφείς της Γκιώνας φιγου-
ράρουν ως χορηγοί στις αφίσες του 
Πολιτιστικού Συλλόγου… Μετά τις 
πρόσφατες εξελίξεις η στάση αυτή 
δεν είναι ακριβώς ότι κάποιοι Κα-
στελλιώτες θα περιμέναμε…

…Δεν γνωρίζουμε το ακριβές 
ποσόν των διάφορων «επιχορη-
γήσεων», όμως η εταιρία καθώς 
φαίνεται πέτυχε αυτό που ήθελε: 
Τη σιωπή! Θα περιμέναμε κάποια 
ανακοίνωση του Πολιτιστικού Συλ-
λόγου, έστω μια αναφορά, σε όσα 
απαράδεκτα συμβαίνουν στο βου-
νό… Κανένα «αντισταθμιστικό» 
όφελος δεν είναι αρκετό για να μας 
κάνει να αποδεχθούμε αυτά που 

(Συνέχεια από τη σελίδα 1)

(Συνέχεια από τη σελίδα 3)

συμβαίνουν! Κρίμα, πραγματικά…
…Η Εταιρία τους τελευταίους 

μήνες μοιράζει δεκάδες χιλιάδες 
ευρώ για έργα στο χωριό. Πολ-
λά από αυτά είναι σημαντικά και 
χρήσιμα, όμως όπως θα έλεγαν οι 
παλιότεροι, «κάποιο λάκκο έχει η 
φάβα». Μόνο για τη φιλανθρωπία 
και την αγαθοεργία της δεν φημίζε-
ται άλλωστε η S&B…

…Το «έργο» της, ορατό πλέον 
από το χωριό σου χαλάει τη διάθε-
ση, όπου κι αν σταθείς. Τρέμω να 
σκεφτώ ποιο θα είναι το επόμενο 
βήμα. Μήπως ο «Κοκκινόβραχος»; 

Και τότε ποιος θα μας ακούει όταν 
φωνάζουμε;
Στα καλά νέα και πάλι με το κα-

λόγουστο κιόσκι που έβαλε στην 
είσοδο του χωριού ο Πολιτιστικός 
Σύλλογος. Μήπως θα έπρεπε πέρα 
από το καλωσόρισμα στο χωριό να 
μπουν κάποιες ενημερωτικές πινα-
κίδες για την ιστορία του χωριού 
και τους αρχαιολογικούς τόπους;

…Ο Δήμος θα πρέπει να συνερ-
γαστεί με την Εταιρεία Δωρικών 
και Δρυοπικών Μελετών για να 
υλοποιηθεί άμεσα ένα τέτοιο έργο, 
που δεν κοστίζει, αλλά έχει μεγάλη 
σημασία. Εκτός αν υπάρχει κάποιος 
λόγος για να μην αναδεικνύονται 
οι αρχαιολογικοί χώροι της Γκιώ-
νας…

Σεπτέμβριος του 2011
ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΟΦΟΡΟΣ

ρείας κ. Δημήτριος Χαλατσάς. 
Επακολούθησε σημαντική ομι-
λία από τον κ. Ντενίς Ρουσσέ, 
με θέμα «Η Δωρίδα της Κεντρι-
κής Ελλάδας - Νεότερα από την 
Επιγραφική και την Τοπογρα-
φία της».
Μετά το πέρας της ομιλίας 

ο Πρόεδρος της Εταιρείας κ. 
Γ. Πουρνάρας, απένειμε στον 
καθηγητή τιμητική πλακέτα, για 
την επιστημονική του προσφο-

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ρά στην Ιστορία της Αρχαίας 
Δωρίδας και στη συνέχεια έγι-
νε η ανακήρυξή του, ως Επιτί-
μου Μέλους της Εταιρείας.
Η εκδήλωση έκλεισε με το-

πικούς χορούς από τη χορευ-
τική ομάδα του Πολιτιστικού 
Συλλόγου του Χωριού μας, η 
οποία καταχειροκροτήθηκε και 
επακολούθησε στο φουαγιέ του 
Πνευματικού Κέντρου δεξίωση 
των προσκεκλημένων.

ΜΙΜΗΣ ΧΑΛΑΤΣΑΣ

Χάρις στις σύντονες και ακά-
ματες προσπάθειες του Παπα-
κώστα και του Εκκλησιαστικού 
Συμβουλίου του Χωριού μας, 
προκειμένου να επισκευαστεί 
και αποκατασταθεί ο Ιερός 
Ναός της Κοιμήσεως της Θεο-
τόκου του Νεκροταφείου, μετά 
από την αφαίρεση των προσθέ-
των κονιαμάτων και κτισμάτων, 
απεκαλύφθη σε όλη του τη λα-
μπρότητα η βυζαντινή του κατα-
σκευή.
Αμέσως επελήφθη η Εφορία 

Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και 
επεσήμανε την αρχαιολογική 
του αξία. Μετά την αφαίρεση 
των κατά καιρούς προσθηκών, 
αποκαλύφθηκαν σε όλη τους 
την κατασκευαστική μεγαλο-
πρέπεια τα αψιδωτά παράθυρα 
και οι αρμοί του εσωτερικού 
χώρου, ως και οι κατασκευα-
σμένες με πωρόλιθο κόγχες του 
ιερού. Μάλιστα αποκαλύφθηκε 
μπαζωμένη και μια ιεροσυλία, 
που έγινε στο απώτατο παρελ-
θόν, δηλαδή το γκρέμισμα του 
τοίχου σε ένα σημείο των θεμε-
λίων, προφανώς από κάποιον 
που αναζητούσε κρυμμένο θη-
σαυρό. Στο βυζαντινό κτήριο 
του Ναού ακριβώς δεξιά της 
εισόδου, διαπιστώθηκε μετα-
γενέστερα προσθήκη χώρου, 
δίκην προνάου, που ασφαλώς 
προσετέθη πριν από το κτίσι-
μο της Ευαγγελίστριας, γιατί ο 
Ναός της Παναγιάς για αρκετό 
χρονικό διάστημα, πριν απ’ την 
επίσημη μεταφορά του χωριού 
από το Παλιοκαστέλι στη ση-
μερινή του θέση, χρησιμοποι-
ήθηκε από τους συγχωριανούς 
μας ως πολιούχος και επειδή ο 
χώρος του βυζαντινού Ναού ήτο 
περιορισμένος, για να χωρούν 
οι εκκλησιαζόμενοι, έγινε η με-
ταγενέστερη αυτή προσθήκη.
Μάλιστα ακόμη και μέχρι το 

έτος 1871 οι έποικοι του νέου 
χωριού στη σημερινή του θέση 
«οι Καλυβιώτες», όπως τους 
ονόμαζαν τότε, χρησιμοποιού-
σαν την Παναγία του Νεκροτα-
φείου για τον κυριακάτικο εκ-

κλησιασμό τους, αφού η Ευαγ-
γελίστρια από μικρό ξωκκλήσι 
που ήταν, άρχισε να χτίζεται στη 
σημερινή της μορφή σιγά-σιγά. 
Απόδειξη ότι η Παναγία του Νε-
κροταφείου χρησιμοποιήθηκε 
ως πολιούχος είναι και το παρα-
κάτω έγγραφο, που δανειζόμα-
στε από το Αρχείο Ζεΐνη:
Αριθ. Πρωτ. 912 Ο. 821 

Βασίλειον της Ελλάδος. Ο Δή-
μαρχος Δωριέων. Προς τους 
κυρίους Ευστάθιον Ζεΐνην, Γε-
ώργιον Κόλλιαν και Αθανάσιον 
Αποστολόπουλον.
Ειδοποιείσθε ότι το παρ’ ημίν 

Δημοτικόν Συμβούλιον δια 
πράξεώς του εγκριθείσης δια 
της υπ’ αριθμ. 8211 εγκριτικής 
διαταγής της Νομαρχίας Φθιώ-
τιδος, επρότεινε υμάς ως μέλη 
Εκκλησιαστικού Συμβουλίου 
του Ενοριακού Ναού Η Κοίμη-
σις της Θεοτόκου της Κοινότη-
τος Καστελλίου.
Όθεν παρακαλείσθε να εμ-

φανισθείτε ενώπιόν μας, δια να 
δώσετε τον νενομισμένον όρ-
κον περί της ενσυνειδήτου και 
καλής εκτελέσεως της υπηρεσί-
ας σας.
Γραβιά την 19 Νοεμβρίου 

1871. Τ.Σ. Ο Δήμαρχος. Υπο-
γραφή Ν. Αντωνίου. Προς τον 
κ. Γεώργιον Κόλιαν. Εις Κα-
στέλλιον
Έχει δημιουργηθεί τώρα κατά 

την αποκατάσταση της βυζαντι-
νής δομής της εκκλησίας και 
ένα θέμα στατικής, όσον αφο-
ρά τον τσιμέντινο σηκό γύρω-
γύρω, που έγινε ακριβώς για να 
επιστηριχθούν τα παλαιά τοιχία 
και ο οποίος θα παραμείνει ως 
έχει και πάνω θα στηριχθεί η 
επικεράμωση της σκεπής, ακρι-
βώς όπως ήταν αρχικά κατά την 
κατασκευή της.
Δεν υπάρχει αμφιβολία, ότι η 

αποκατάσταση του βυζαντινού 
μνημείου, θα αποτελέσει ένα 
πρόσθετο σημαντικό πολιτιστι-
κό στοιχείο και πόλο έλξεως για 
όλους μας, για το Χωριό μας 
και για τους επισκέπτες του.

ΜΙΜΗΣ ΧΑΛΑΤΣΑΣ

Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΝΑΟΥ
ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ

και τον Γραμματέα Α. Οικονο-
μίδη στο Μέρος 1°, που αφορά 
στην Παρνασσίδα, εκτίθενται 
τα εξής κατά λέξη:

«... 6. ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
κείται κατά το Χωρίον Καστέλι. Εκ 
των πέντε κελλείων του, σώζεται 
εν μόνον. Τα λοιπά είναι κα μένα. 
Ευρίσκονται εις αυτό εις Ιερομό-
ναχος, μία καλογριά και εις υπηρέ-
της. Της Εκκλησίας ο νάρθηξ είναι 
καμένος. Η ολίγη του γη είναι άνυ-
δρος, κάμνει μόνον δέκα κοιλών 
γέννημα κατ’ έτος».
Εκτός των εμπρησμών και των 

καταστροφών, κατά τις αρπαγές 
και τις αιχμαλωσίες γυναικόπαι-
δων που επιδόθηκαν οι Τούρ-
κοι, απήγαγαν από το Καστέλλι 
και μια γυναίκα τη Γεωργία Πα-
πανικολάου, η οποία, όταν ένα 
τμήμα του στρατού του Ομέρ 
Βρυώνη επέστρεφε στη Λάρισα 
και είχε φτάσει έξω από τη Λα-
μία στη θέση «Παληοκούλια», 
κατά την διάρκεια της νύχτας, 
ξέφυγε και περιπλανώμενη στα 
βουνά, αφού πέρασε το Σπερ-
χειό, ανέβηκε στον Καλλίδρομο 
και γύρισε στο Παλιοκαστέλλι.

Δ. ΧΑΛΑΤΣΑΣ

Ο ΑΠΟΗΧΟΣ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΣΤΟ ΧΑΝΙ
ΤΗΣ ΓΡΑΒΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ
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