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Ταχ. Γραφείο
Κ.Ε.Μ.Π.Α.

Αυτή η αναδρομή για τους παλιότε-
ρους που έζησαν από κοντά τον αγώνα 
της καπνοπαραγωγής, τότε που το Χωριό 
μας έσφυζε από ζωή και τα Καστελλιώ-
τικα σπίτια με τους άξιους νοικοκυραί-
ους τους και τα παιδιά τους το ένα με το 
άλλο, δεν ξέσκυβαν απ’ τα καπνοτόπια 
από άνοιξη μέχρι χινόπωρο, αρχίζοντας 
με τις «φτύστρες», τα φυντάνια, τα κα-
πνοπάλουκα, με το φύτεμα στις αυλακιές 
στο καλοοργωμένο και στρωμένο κα-
πνοχώραφο, το κέρασμα, το κέντρωμα, 
το σκάλισμα, το πότισμα με το νερό στις 
αράδες, το μάζωμα των φύλλων από τα 
εννιά χαράματα με τον άστερα, το φόρ-
τωμα με τις βελέντζες και η μεταφορά 
στο σπίτι με τα ζα.
Και ύστερα με εκείνο το ατέλειωτο 

αρμάθιασμα μέσα στα λιοπύργια στους 
ίσκιους της σκαμνιάς, με τις αρμάθες 
κρεμασμένες με τα καπνόξυλα στα κα-
πνοκρέββατα για να ξεραθούν και μ’ 

εκείνες τις απρόσμενες μπόρες που η 
αναταραχή όλων και η δρομή ήταν χα-
μός, μέχρι να τις μπάσουν στα υπόστε-
γα, να τις προφτάσουν να μη βραχούν 
και χάσουν την ποιότητα τους και πάνε 
όλοι οι κόποι της χρονιάς χαμένοι. Αυτή 
η αναδρομή για τους παλιούς, μόνο χα-
ρακτήρα μιας ανάμνησης μπορεί να έχει 
σκληρής ως επί το πολύ και νοσταλγικής 
ίσως, μα για τους νεώτερους θα είναι 
μια πλουσιότερη γνωριμία για τα πιθανά 
ακούσματά τους, που έχουν πάνω στο 
πρόσφατο παραγωγικό αυτό παρελθόν 
του Χωριού μας.
Το αγκομαχητό όμως δεν έφτανε έως 

εδώ. Επακολουθούσε μέσα στο Χειμώνα 

η «κατ’ οίκον» επεξεργασία του καπνού 
το ταμπάκιασμα, το πόστιασμα σε στρου-
μπάρια, η δεματοποίηση της σοδειάς σε 
δέματα και η πώληση στον καπνέμπο-
ρο.
Τα έσοδα ήταν αντάξια των κόπων 

όλης της οικογένειας. Η ευμάρεια και το 
πόρεμα έδινε φτερά στο χωριό. Σπουδές 
για τα παιδιά, προίκες σοβαρές για τα 
κορίτσια, βελτίωση της ζωής στο σπίτι να 
μη λείπει τίποτε και από λίγο σε πολύ και 
κάποιο κομπόδεμα με λεπτά ασφάλειας 
για ώρα ανάγκης. Και ο ψημένος γέρο-
ντας απ’ τη γωνιά του, θυμόσοφα θα ει-
πεί: Και τι κάναμε μ’ αυτό; Σηκώσαμε τα 
χέρια μας και βγάλαμε τα μάτια μας! Τα 

σπουδαγμένα παιδιά μας γέμισαν όλες 
τις θέσεις της Χώρας μας, όπου χρειά-
στηκε, τα κορίτσια μας αποκαταστάθη-
καν όπως έπρεπε στις πόλεις, και τελικά 
ρήμαξε το χωριό μας. Τώρα πια σ’ αυτό 
όλοι έρχονται επισκέπτες για λίγο και 
ανοίγουν τα χρονικοίς κλειστά πατρικά 
τους σπίτια ν’ αεριστούν, και δεν βλέ-
πουν την ώρα να ξαναφύγουν για εκεί 
που έχουν διαλέξει την εγκατάσταση 
τους με τις οικογένειες τους. Πάντοτε το 
μεγάλο ανέβασμα έχει θλιβερό τέλος κι’ 
έτσι τα καπνά γένηκαν... καπνός! Και το 
Χωριό ρήμαξε.                               Χ.-

Σημ. Συντάξεως: Στο προηγούμε-
νο φύλλο μας στο χρονογράφημα της 
Συνεργάτιδός μας Ιόλης «Πολιτιστικές 
συζητήσεις» από τελεία παραδρομή, τέ-
θηκε το όνομα του Συνεργάτου μας Χ. 
Από την επιστέλουσα ζητάμε τη συγγνώ-
μη της.

ΚΑΠΝΑ
ΤΟ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΑΣ

(Συνέχεια στη σελίδα 4)

(Συνέχεια στη σελίδα 4)

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 31/12/2012:
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 εκδήλω-

ση βράβευσης στις αρχές του 2013.
Θα μας διευκόλυνε αφάνταστα η ψηφιακή αποστολή 

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

ΠΑΛΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
Το ξέρουμε ότι γινόμαστε φορτικοί. Αλλά δεν μπορεί να γίνει 

αλλοιώς. Κάπως πρέπει όλοι να γνωρίζουμε από τα πριν, ότι κιν-
δυνεύει η διακοπή της κυκλοφορίας της Εφημερίδας μας από έλ-
λειψη συνδρομών. Περιττό είναι τα ίδια να ξανατονίσουμε στους 
αναγνώστες συμπολίτες μας, αλλά και τους φίλους μας, ότι είναι 
το μοναδικό μέσο, ο κρίκος της παγκαστελλιώτικης συνοχής μας 
κατά κύριο λόγο, χώρια ότι ενημε ρωνόμαστε για τα θέματα του 
Χωριού μας, για τις εκδηλώσεις του, για τα παντοειδή δρώμενά 
του, για τα προβλήματά του που όλους μας αφορούν, για τα ιστο-
ρικά, τα λαογραφικά και την παράδοσή του, την ενημέρωσή μας 
για τα κοινωνικά και τα πολιτι στικά του και για τόσα άλλα που 
παρελαύνουν στις στήλες της. Δε θα θέλαμε να αντιπαραθέσουμε, 
το τι γίνεται από συνδρομές σε άλλα τοπικά φύλλα της Περιοχής 
μας, γιατί εμείς είμαστε οι πρωτοπόροι και οι πρώτοι διδάξαντες 
και όλοι οι άλλοι που επακολούθησαν, πάτησαν στ’ αχνάρια τα 
δικά μας.

Από τις ταινίες που συζη-
τήθηκαν το καλοκαίρι ήταν το 
«Ψαρεύοντας σολομούς στην 
Υεμένη». Δεν φανταζόμουνα 
πόσο επίκαιρη θα ήταν κατά 
κάποιον τρόπο για το χωριό 
μας. Η δική μας –αληθινή- 
ιστορία, θα μπορούσε να λέ-
γεται «Εκτρέφοντας πέστρο-
φες στα Καστέλλια»…

Όταν βρέθηκα στο χω-
ριό τον Αύγουστο, είχα ήδη 
ακούσει για τις πέστροφες 
του Θανάση Κουτσουβέλη. 
Μια εξαιρετική όσο και τολ-
μηρή προσπάθεια. Επιτέλους 
το χωριό μας φαίνεται να 
ξυπνάει χάρη σε κάποιους 
πρωτοπόρους ανθρώπους 
που αναβιώνουν ένα πνεύ-

μα που τα τελευταία χρόνια 
ήταν... εν υπνώσει.
Ανέβηκα στο βουνό, εκεί 

λίγο πάνω από τις Λογγιές, 
απέναντι από ερείπια του 
παλιού Κάστρου που έχει δώ-
σει το όνομά του στο χωριό 
μας. Οι δεξαμενές με το τρε-
χούμενο νερό φιλοξενούν πια 

Εκτρέφοντας πέστροφες στα Καστέλλια

Το Σάββατο, 18 Αυγούστου 
βρεθήκαμε μαζί με παιδιά 
κάτω από τη μεγάλη βελανιδιά 
στον Άι Γιώργη. 
Οι βελανιδιές, τα απόλυτα 

δέντρα –άλλωστε τη βελανιδιά 
στα Καστέλλια τη λέμε «Δέ-
ντρο»– έχουν συνδεθεί με πολ-
λούς θρύλους και παραδόσεις 
σε όλο τον κόσμο. Θεωρούνται 
μαγικά δέντρα… Λένε πως αν 
ακούσεις προσεκτικά το θρόι-
σμα των φύλλων τους θα σου 
διηγηθούν παραμύθια και ξε-
χασμένες ιστορίες…
Αυτή η βελανιδιά, όπου γύρω 

της έχουν καθίσει, έχουν ξαπο-
στάσει, έχουν παίξει γενιές και 
γενιές Καστελλιωτών, ακόμη 
και στη σημερινή διαδικτυακή 
εποχή, συνεχίζει να κρατάει 
τον ρόλο του πρωταγωνιστή.
Μια φωτογραφία της βελα-

νιδιάς στο facebook έγινε η 
αφορμή να συνομιλήσουν και 
να γνωριστούν δεκάδες συγχω-
ριανοί μας. Τα ονόματά τους 
γέμισαν τα κλαδιά του ιστορι-
κού δέντρου. 
Αυτό το καλοκαιρινό Σάββα-

το, με τη δροσιά κι ένα απαλό 
αεράκι που κατέβαινε από τη 
Γκιώνα, καθώς έπεφτε το βρα-

δάκι αρχίσαμε να φτιάχνουμε 
και να παίζουμε ένα παραμύ-
θι με τη βοήθεια της Μαγικής 
Τράπουλας. Τα παιδιά διά-
λεξαν τους ήρωες με... δημο-
κρατικές διαδικασίες, ενώ σε 
κάθε δύσκολο σημείο της πλο-
κής βάζαμε τα κρίσιμα θέμα-
τα σε ψηφοφορία! Τα παιδιά 
έπαιξαν κι όλους τους ρόλους 
που θα διαβάσετε (εκτός από 
τη... Μέδουσα που έπαιξε ο 
υπογράφων). Την παράσταση 
έκλεψε ο Παναγιώτης, υπο-
δυόμενος άψογα το ρόλο του 

κεντρικού ήρωα, του Ιάσονα. 
Σύντομα θα ξαναπαίξουμε τα 
παραμύθια σε κάποιο άλλο μέ-
ρος του χωριού…
Να λοιπόν τι φτιάξαμε:

Ο Ιάσων
και η Μαγική Βελανιδιά

Ο ήρωας της ιστορίας, ο Ιά-
σονας λίγο μετά την Αργοναυ-
τική Εκστρατεία, έφτασε στα 
Καστέλλια για να αντιμετωπί-
σει τη Μέδουσα που είχε πα-
γιδεύσει τη Μαγική Βελανιδιά 
του χωριού. Κατάφερε να τη 

Παραμύθια κάτω από τη βελανιδιά
(Συνέχεια στη σελίδα 5)

Ανακοίνωση
Ταχυδρομικό «τέλος» στον επαρχιακό Τύπο

Από την 1η Αυγούστου 2011 –σύμφωνα με το άρθρο 
48 του Ν.3986/11– έπαψε να ισχύει το μειωμένο τιμο-
λόγιο για μια σειρά εντύπων που εκδίδουν οι διάφοροι 
Σύλλογοι για να ενημερώνουν τα μέλη τους.
Από τα μειωμένα τέλη εξαιρούνται μόνο οι ημερήσιες, 

οι εβδομαδιαίες εφημερίδες και τα έντυπα που έχουν ιδι-
οκτήτη που είναι μέλος της Ένωσης Δημοσιογράφων Ιδι-
οκτητών Περιοδικού Τύπου, δηλαδή εκείνα που έ χουν ως 
σκοπό το κέρδος. Από την άλλη «τιμωρούνται» όλα εκείνα 
τα έντυπα που στηρίζονται στο μεράκι και τον εθελοντι-
σμό των συντακτών τους, στη συνδρομή και την στήριξη 
των αναγνωστών τους.
Τα «Κ.Ν.» κατέβαλαν για ταχυδρομικά τέλη πριν τον 

νόμο 90-110€. Με τον νέο νόμο τα τέλη ξεπερνούν τα 
350€!
Το ποσόν αυτό επιβαρύνει τον σύλλογο που στηρίζεται 

αποκλειστικά στις εισφορές των μελών και φίλων. Γι' αυτό 
και η σταθερή ενίσχυση του συλλόγου μας από ΟΛΟΥΣ 
ΕΣΑΣ αποτελεί και τη μόνη αναγκαία και ικανή συνθήκη 
για την επιβίωσή του. Αλλιώς τα «Καστελλιώτικα Νέα» σύ-
ντομα θα πάψουν να υπάρχουν σαν έντυπη εφημερίδα.
Μπορείτε να στέλνετε χρήματα στον παρακάτω λογα-

ριασμό:
Λογαριασμός Ταμιευτηρίου Γενικής Τράπεζας
Δικαιούχος: Προοδευτικός Σύλλογος Τα Καστέλλια
Αριθμός: 001030142612
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ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ
Η Έλενα-Αλεξία Κυριακο-

πούλου, διπλωματούχος μη-
χανικός του ΕΜΠ (εγγονή 
του Καστελλιώτη καθηγητή 
Αλέκου Αποστολόπουλου), 
έλαβε στις 12.9.2012 από το 
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελ-
λάδος τιμητική διάκριση σε 
επίσημη τελετή του Πολυτε-
χνείου για την εξαίρετη επί-
δοσή της κατά τη διάρκεια 
των σπουδών της.
Τη συγχαίρουμε και της 

ευχόμαστε καλή σταδιοδρο-
μία.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΑΛΕΚΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

Καστελλιώτικα

Κο ι νω 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
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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.

Αρρεβωνιάσματα 
(Αηκούσματα)

Αηκούστηκαν τρεις τουφεκιές 
κούφιες μεσ’ στα χαράματα 
αραδιαστές κι απανωτές, 
τι είν’ πάλι τούτ’ τα πράμματα 
στης νύχτας τον αέρα; 
- ‘πό Δώθε ή από Πέρα;-

Αηκούσματα θε νάναι 
το λέγανε από καιρό, 
το ήξερε όλο το χωριό 
το ίδιο το τροπάρι, 
πώς γι’ αρρεβώνες πάνε 
κι ο κόσμος τώχε τούμπανο 
κ’ αυτοί κρυφό καμάρι.

Ξεκίνησε συμπεθεριό 
η νύφη της Ανέττως 
-από πέρσυ κ’ από φέτος-, 
το Στάθη για να πάρει 
η Λένη του Διοχάρη.

Τα χάλαγαν στην προίκα 
μα ως φαίνεται τα έπηξαν 
τις διαφορές τις έπνιξαν 
-τα βρήκες και τα βρήκα-
και πέσανε οι τουφεκιές 
αραδιαστές κι απανωτές, 
να μάθουν το χαμπέρι 
όλοι οι συμπεθέροι.

Της τάξανε λέει τα «Μαργαζιά» 
και τρεις σποριές τριφύλλι, 
τ’ αμπέλια στο «Καντήλι» 
τόσες χιλιάδες μετρητά, 
φρουτοπερίβολο τρανό 
εδώ στον πάτο στο χωριό, 
και στάρια στις «Λυκοσήμαινες» 
-εσύ τόσα περίμενες;-, 
φοράδες γκαστρωμένες 
μ’ αλογοπούλια από κοντά 
λογγάδες φυτεμένες, 
(ποιος τα πιστεύει όλα αυτά;)

Ας είναι, να στεργιώσουνε 
να ζήσουν να γεράσουν 
το βιος τους να χορτάσουν 
να πάρουν και να δώσουνε, 
μεσ’ στη χαρά την τόση 
και στων παιδιών μας άμποτε 
η Παναγιά να δώσει.

Α. ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΗΣ

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
- Ο Δημήτρης Ηλία Σκω-

λίκης και η Κατερίνα Σειμα-
νίδου απέκτησαν κοριτσάκι 
στις 06-07-2012.

- Ο γιατρός Λεωνίδας Πα-
παδόπουλος (εγγονός Πα-
ναγιούλας Παπανικολά-
ου-Τσακαγιάννη και γιος 
Κατερίνας Παπαδοπούλου-
Τσακαγιάννη) και η Γεωρ-
γία Τσαγκαράκη απέκτησαν 
αγοράκι στις 05-09-2012.

ΒΑΦΤΙΣΕΙΣ
- Την 17η Ιουνίου 2012 

οι ιατροί Ιωάννα και Ιωάν-
νης Γ. Δαλιβίγκας, γιος του 
Γιώργου Δαλιβίγκα και της 
Τούλας Ι. Τραμπάκλου στον 
Ιερό Ναό Μεταμορ φώσεως 
στο Καλαμάκι Αθηνών εβά-
πτισαν την μικρή κόρη τους 
και της έδω σαν το όνομα Δα-
νάη. 

- Η Αθηνά και ο Δήμος Αντ. 
Παπουτσής εγγονός του Δή-
μου Τσακνιά βάφτισαν τις 
δίδυμες κόρες τους και τις 
ονόμασαν Μαρία και Ευαγ-
γελία στις 26 Μαΐου 2012 
στον Ι.Ν. Ευαγγελισμός της 
Θεοτόκου του Χωριού μας.

- Η Ιωάννα και ο Ιωάννης 
Νικ. Παπαγεωργίου στις 26 
Αυγούστου στον Ι.Ν. Ευαγ-
γελισμός της Θεοτόκου του 
Χωριού μας βάφτισαν τον 

γιό τους και τον ονόμασαν 
Νικόλαο. Ακολούθησε γεύμα 
στο κτήμα Κλέτσα.

- Μέσα σε χαρμόσυνο πε-
ριβάλλον με την πολυπληθή 
συμμετοχή συγγενών και 
φί λων και εκλεκτών προ-
σκεκλημένων, στις 5 Ιουλί-
ου 2012, στην Εκκλησία του 
Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγί-
του, οι δικηγόροι Τζένη και 
Γιάννης Αθ. Τραμπάκλος 
βάφτισαν την κόρη τους 
και της έδωσαν τιμητικά τα 
ονόματα των αειμνήστων 
γονέων του Μαίρης-Τζιν και 
Θανάση και την ονόμασαν 
Μαρία - Αθανασία (Μάρσια).
Επακολούθησε δεξίωση 

στο κέντρο «Μπλε Παβι-
γιόν» στην παραλία του Αλί-
μου σε μια ανεπανάληπτη 
ατμόσφαιρα χαράς και δρο-
σιάς προς τιμήν της νεοφώ-
τιστης, που κράτησε μέχρι 
τις πρωινές ώρες.

- Η γιατρός Λίλα Παπα-
δοπούλου (εγγονή της Πα-
ναγιούλας Παπανικολάου-
Τσακαγιάννη και κόρη της 
Κατερίνας Παπαδοπούλου 
-Τσακαγιάννη) και ο Γεώρ-
γιος Βελισαρίου βάφτισαν 
στους Αγίους Αποστόλους 
το κοριτσάκι τους και το 
ονόμασαν Αικατερίνη.

Σε όλους τους ευτυχείς γο-
νείς ευχόμαστε να τους ζή-
σουν τα νεοφώτιστα και να 
τα καμαρώσουν όπως εκεί-
νοι επιθυμούν.

ΓΑΜΟΙ
- Την 7η Ιουλίου 2012 η 

Ελισσάβετ Βέλλιου, θυγα-
τέρα του Δημήτρη και της 
Αγνής Βέλλιου, στο κομψό 
παρεκκλήσι του Αγίου Ιωάν-
νου στο γεφύρι του Χωριού 
ετέλεσε τους γάμους της 
μετά του εκλεκτού της καρ-
διάς της Αναρ γύρου Τζήμα. 
Επακολούθησε δεξίωση με 
τους εκλεκτούς καλεσμέ-
νους στο Κέντρο «Μετόχι». 
Στο ταιριαστό ζευγάρι ευχό-
μεθα να ζήσουν και να ευτυ-
χήσουν.

- Την 7η Ιουλίου 2012 
στην Ευαγγελίστρια του 
Χωριού μας, τελέστηκαν οι 
γά μοι της Δήμητρας Δημ. 
Κορομπίλη, εγγονής του Δή-
μου Πολύχρονου μετά του 
Σπυρίδωνος Δεληγιάννη από 
την Πολύδροσο. Στο ευτυχι-
σμένο ζευγάρι ευχόμαστε βίο 
ανθόσπαρτο. 

ΓΑΜΟΣ - ΒΑΠΤΙΣΗ
Στις 18 Αυγούστου 2012, 

στον Ιερό Ναό Αγίου Δη-

μητρίου Λαμίας ο Δήμος 
Σπυριδάκης -εγγονός του 
αείμνηστου Δήμου Πέτρου 
(Πετροδήμου) και υιός της 
Ευθυμίας και του Προέδρου 
του Πολιτιστικού Συλλόγου 
Καστελλίων Γιάννη Σπυρι-
δάκη- παντρεύτηκε τη Χρι-
στίνα-Θεοδώρα Σφήκα (κόρη 
της Άννας Λίτσου) και βά-
φτισαν και τον υιό τους, τον 
οποίο ονόμασαν Παναγιώτη.
Τα «Κ.Ν.» εύχονται να ζή-

σουν και να ευτυχίσουν αυ-
τοί και το νεοφώτιστο.

ΘΑΝΑΤΟΙ
- Την 1η Ιουλίου 2012 απε-

βίωσε και την επομένη ετά-
φη στο Χωριό μας η Μα ρία 
συζ. Γ. Καρδάκου.

- Την 5η Ιουλίου 2012 
απεβίωσε και κηδεύτηκε 
στο Χωριό μας η Σταυρούλα 
χήρα Πανουργιά Παπαϊωάν-
νου.

- Την 29η Ιουλίου 2012 
απεβίωσε στο Χωριό μας και 
ετάφη την επομένη ο Επα-
μεινώνδας Κλείτσικας, ετών 
45, σύζυγος της συμπολίτου 
μας κας Τασίας Κοκολόγου.

- Απεβίωσε στις 06-08-2012 
και κηδεύτηκε στα Καστέλ-
λια η Γιαννούλα Κωνσταντί-
νου Κόλλια, ετών 83.

- Απεβίωσε στις 25-08-2012 
στην Αυστραλία, όπου και 
κηδεύτηκε, ο Ιωάννης Στα-
ματέλλος.

- Απεβίωσε στις 21-09-2012 
και ετάφη την επομένη στα 
Καστέλλια ο Στάθης Κοντο-
λάτης, ετών 88.

ΕΠΙΤΥΧΙΑ
Η Έλενα Λάμπρου Στο-

φόρου πέτυχε στη Νομική 

Σχολή του Πανεπιστημίου 
Αθηνών.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Η Δήμητρα Πανουργιά 

Παπαϊωάννου προσέφερε, 
για τους σκοπούς του Συλ-
λόγου μας, 100 ευρώ στη 
μνήμη της μητρός της Σταυ-
ρούλας χήρας Πανουργιά 
Παπαϊωάννου.

ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΓΑΜΟΙ
Η Μαρία Νικ. Κάντζου φυσιοθεράπευτρια και ο Ευστάθιος 

Γεωργίου Μηχανολόγος,  το Σάββατο 16 Ιουνίου 2012 στον 
Ι.Ν. Αγίων Αποστόλων στο Παγκράτι Λαμίας, ετέλεσαν το 

γάμο τους. Στην τελετή παρευρέθηκαν πολλοί συγγενείς και 
φίλοι τόσο από τη νύφη όσο και από το γαμπρό, που συνε-
χίσθηκε στη δεξίωση και στο γλέντι που ακολούθησε στο 
κέντρο «Τεμπέλης» στο Γοργοπόταμο. Ευτυχισμένοι και οι 
δύο, νύφη και γαμπρός, μετέδωσαν τη χαρά τους σε όλους.
Στους νεόνυμφους ευχόμαστε από καρδιάς να ζήσουν ευ-

τυχισμένοι.                                                         
ΑΘ. Ι. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ
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Αυτοί που μας έφυγαν
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΧΗΡΑ

ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Τελείως αναπάντεχα και 
ύστερα από σύντομο και απρό-
οπτο καρδιακό επεισόδιο, που 
παρά ταύτα έδειξε ότι έχει πα-
ρέλθει πλήρως, στις 5 Ιουλίου 
2012, εγκατέλειψε τον μάταιο 
τούτο κόσμο και έφυγε από κο-

ντά μας η Σταυρούλα χήρα Πα-
νουργιά Παπαϊωάννου, η μη-
τέρα της Δικηγόρου Δήμητρας 
Παπαϊωάννου και του Θανάση 
Παπαϊωάννου.
Η Σταυρούλα στη ζωή της 

υπήρξε μια αληθινή γυναίκα, 
μια αφοσιωμένη σύζυγος και 
γλυκιά μάνα, στύλος αληθινός 
του σπιτιού της, που με την 
ακάματη, τη ζωντανή και την 
πολύτροπη παρουσία της νύχτα 
και ημέρα, κατόρθωσε να ανα-
δείξει την οικογένεια της και τα 
παιδιά της. Νοικοκυρά με χρυ-
σά χέρια.
Ό,τι έκανε είχε τη χάρη της 

προσωπικής της δημιουργίας 
και μια ξεχωριστή ιδιαιτερότη-
τα, γνωρίσματα πανθομολογού-
μενα από όλους όσοι τη γνώ-
ρισαν και φιλεύτηκαν με κάτι 
δικό της.
Ό,τι επακολούθησε μετά το 

γάμο της, είναι βασικά έργο 
των χεριών της και της αδάμα-
στης θέλησής της. Ακάθεκτη 
και ασταμάτητη πρωτοστατούσε 
στο κάθε τι και δικαιολογημένα 
απεκόμιζε τον θαυμασμό όλων 
και την απεριόριστη εκτίμηση 
των πάντων. Ποτέ της δε δεί-
λιασε, ούτε βρέθηκε γι’ αυτήν 
εμπόδιο να την ανακόψει από 
τους σκοπούς της. Ό,τι και αν 
άρχιζε το τελείωνε θριαμβευτι-
κά και αποτελεσματικά. Χαρα-
κτήρας ευθύς, έλεγε τα πράγ-
ματα με το όνομα τους, χωρίς 
να λογαριάζει, αν γίνεται ή όχι 
αρεστή. Μπρος στην αλήθεια 
δογμάτιζε άφοβη και με απέρα-
ντη ειλικρίνεια, σχεδόν κάθετα, 
ακέραιη. Αλλά εκεί που όλα 
είχαν πάρει το ρυθμό τής ανό-
δου και της επαλήθευσης των 
κόπων της, ήλθε ο κεραυνός 
που την έπληξε ανεπανόρθω-
τα, χωρίς ποτέ ουσιαστικά να 
συνέλθει. Έχασε απρόσμενα 
το σύντροφο της και παρέμεινε 
μοναχή με όλες τις φροντίδες. 
Δεν τα έβαλε όμως κάτω.
Σαν πολύπειρη και αδάμα-

στη αγωνίστρια, συνέχισε με 
μεγαλύτερη ορμή, αυτοδύναμα, 
μη λογαριάζοντας εμπόδια. Τη 
βρήκαν βάσανα και αδιέξοδα 
και κατατρεγμοί. Όλα τα αντι-
μετώπιζε, δείχνοντας τη μεγά-
λη της καρδιά, προσφέροντας, 
ποτέ μην παίρνοντας και χωρίς 
να περιμένει καμιά ανταπόκρι-
ση από κανένα. Ήταν ένα υπό-
δειγμα. Αλλά η κακή μοίρα δε 
θέλησε να την αφήσει να γευ-
τεί πέρα ως πέρα τη χαρά των 
κόπων της. Την έπληξε στο πιο 
κρίσιμο για την όλη της ζωή 

σημείο, ακριβώς τη στιγμή που 
περίμενε την πολύπαθη δικαί-
ωσή της, σαν αίσιο τέλος των 
ασταμάτητων αγώνων της. Αυτή 
όμως είναι η μοίρα μας, η μοί-
ρα όλων των ανθρώπων. 
Το χώμα του χωριού μας που 

τη δέχτηκε, ας είναι ελαφρύ κι 
ας παραμένει η μνήμη της μετα-
ξύ μας αιώνια, όπως της αξίζει.

Ο εγγονός της Πανουργιάς 
Αθαν. Παπαϊωάννου της απευ-
θύνει τον ύστατο ελεγειακό χαι-
ρετισμό του:
Η Γιαγιά μου Σταυρούλα 

Παπαϊωάννου γεννήθηκε στην 
Καλοσκοπή Φωκίδος (πρώην 
Κουκουβίστα). Κόρη μεγάλης 
οικογένειας με οκτώ παιδιά. 
Μπορεί να μην είχαν μεγάλο 
πλούτο από υλικά αγαθά ανά-
μεσα τους όμως υπήρχε ο σε-
βασμός και πολλή αγάπη. Τα 
παιδικά της χρόνια στιγματί-
στηκαν από τον πόλεμο και το 
κάψιμο του χωριού της τέσσε-
ρις φορές, αλλά η Σταυρούλα 
έμαθε να αγωνίζεται σκληρά, 
γιατί γρήγορα συνειδητοποίησε 
πως τίποτα σε αυτή τη ζωή δεν 
παρέχεται χωρίς αγώνες.
Μεγάλωσε και είχε την καλή 

τύχη να παντρευτεί τον παππού 
μου Πανουργιά, έναν υπέροχο 
και μοναδικό άνθρωπο. Σύ-
ντομα απέκτησαν δύο παιδιά 
τη Δήμητρα και το Θανάση, 
οι οποίοι αγάπησαν και φρό-
ντισαν τη μάνα τους μέχρι την 
τελευταία της στιγμή. Η γιαγιά 
δε σταμάτησε πότε να εργάζε-
ται παντού αεικίνητη σε όλες τις 
δουλειές στο σπίτι, στα καπνά, 
στα χωράφια και όπου αλλού 
χρειαζόταν. Τα παιδιά της τα 
μεγάλωσε πειθαρχημένα και 
με αγάπη τα σπούδασε και τα 
απέδωσε χρήσιμους πολίτες 
στη κοινωνία μας. Όποτε χρει-
αζόταν κάποιος τη βοήθεια της, 
αμέσως έσπευδε πρόθυμη και 
δε δίσταζε να δοθεί ολοκλη-
ρωτικά. Σε όλη τη διάρκεια της 
ζωής της ο έγγαμος βίος της πέ-
ρασε με σεβασμό γεμάτος αγά-
πη και στοργή.
Η απώλεια του συζύγου της 

το 1993 την γέμισε θλίψη και 
πόνο, που δεν μπορούσε να ξε-
περάσει. Ωστόσο η χαρούμενη 
πλευρά της ζωής δεν άργησε να 
φανεί στα μάτια της με τον ερ-
χομό του πρώτου εγγονού της, 
του Πανουργιά. Τη χαρά αυτή 
βέβαια τη χρωστά, όπως έλεγε 
και η ίδια στην μητέρα μου, την 
οποία ιδιαίτερα αγαπούσε και 
εκτιμούσε, σαν να ήταν πραγμα-
τική της κόρη. Γέμιζε με χαρές, 
παιχνίδια και χαμόγελα με τον 
εγγονό της, που συνεχίστηκαν 
με τον ερχομό του δεύτερου εγ-
γονού της του Σταύρου.
Η κάθε μία μέρα είχε ενδια-

φέρον, καθώς το άκουσμα από 
τις φωνές και τα χαμόγελα των 
εγγονών της της έδινε αέρα για 
να ζει. Τα καλοκαίρια στο χω-
ριό μας με τη Γιαγιά να είναι 
πάντα δίπλα μας, είναι από τις 
πιο γλυκιές στιγμές μας. Μαζί 
της ζήσαμε τραγουδήσαμε και 
γεμίζαμε με δυνάμεις για τις 
δύσκολες σχολικές χρονιές, 
που ακολουθούσαν.
Όλα αυτά μέχρι τον φετινό 

Ιούλιο, οπότε αναπάντεχα, έτσι 
όπως έζησε αθόρυβα έτσι και 
έφυγε. Κανένας δεν μπορεί 
να ειπεί κακό για αυτήν, έφυ-
γε ακμαία χωρίς να κουράσει 

κανένα, γιατί πάντα ήθελε να 
είναι ανεξάρτητη, δυναμική και 
έτοιμη να δώσει κουράγιο, αγά-
πη και πίστη σε όποιον χρεια-
ζόταν.
Με αυτά τα λόγια θα ήθελα να 

εκφράσω την απέραντη θλίψη 
μου για τη δική μου γιαγιά, που 
έφυγε νωρίς, απροσδόκητα και 
θα μας λείπει για πάντα.
Γιαγιά, θα είσαι για πάντα 

στην καρδιά μας και ξέρω πώς 
θα μας προσέχεις από εκεί που 
είσαι, αλλά και θα μας δίνεις 
πάντοτε κουράγιο στα δύσκολα 
μονοπάτια της ζωής μας.
ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΜΑΡΙΑ
συζ. Γ. ΚΑΡΔΑΚΟΥ
Την 1η Ιουλίου 2012 απεβίω-

σε και κηδεύτηκε στο νεκροτα-
φείο Αγίου Αθανασίου Χλωμού 
στο χωριό μας η Μαρία συζ. Γε-
ωργίου Καρδάκου το γένος Ιω-
άννου Λιάκου. Από Χλωμίσιες 
οικογένειες και οι δύο παντρεύ-
τηκαν πολύ νέοι και δημιούργη-
σαν την δική τους οικογένεια. 
Η Μαρία αφοσιώθηκε ολόψυχα 

στην οικογένειά της σαν μάνα, 
σύζυγος και νοικοκυρά.
Μεγάλωσε τα τρία παιδιά της 

και ευτύχησε να τα δει απο-
κατεστημένα, παντρεμένα με 
τις δικές τους οικογένειες. Η 
προσφορά της μάνας που δεν 
σταματάει όσο ζει συνεχίστηκε 
και στα εγγόνια της με αγάπη 
και καλοσύνη στοιχεία που χα-
ρακτήριζαν την Μαρία. Και πριν 
φύγει χάρηκε τον ερχομό και 
δύο δισέγγονων.
Έζησε με κάθε ειλικρίνεια, 

σεμνή και αξιοσέβαστη με την 
πανθομολογούμενη εκτίμηση 
όλων που συναναστράφηκε ή 
απλώς γνώρισε. Δυσαναπλή-
ρωτο είναι το κενό που άφησε. 
Όλοι θα την θυμόμαστε με σε-
βασμό και αγάπη.
Ας είναι η μνήμη της αιώνια, 

ελαφρύ το χώμα που την σκε-
πάζει και ο Θεός ας αναπαύσει 
την ψυχή της εκεί που της πρέ-
πει.
Εκφράζουμε τα θερμά συλλυ-

πητήρια στην οικογένειά της.
ΑΘ. Ι. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ

ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΝΤΟΛΑΤΗΣ
Στις 21-09-2012 απεβίωσε 

και ετάφη την επομένη στα Κα-
στέλλια ο Στάθης Κοντολάτης, 
ετών 88. Ο γενναίος και ηρωι-
κός μεταστάς έζησε από πρώτο 
χέρι -στην ακμή της ηλικίας των 
είκοσι ετών- το κατοχικό δολο-
φονικό δράμα της οικογένειάς 
του όταν οι τότε λησταντάρτες 
εισέβαλαν νύχτα στο σπίτι του, 
εξόντωσαν την οικογένειά του, 
αυτόν όμως δεν θέλησαν να 
«τον χαλάσουν» και τον πήραν 

μαζί τους. Άλκιμος, καρτερικός 
και ακμαίος ο Στάθης εντάχθη-
κε στη συνέχεια στα αντιστασι-
ακά αντάρτικα σώματα μέχρι 
τέλους. Είχε την σπάνια τύχη να 
ζευγαρώσει με την εκλεκτή δέ-
σποινα, τη Δήμητρα Τσακάλου 
και να συγκροτήσουν μια αξι-
οζήλευτη Καστελλιώτικη οικο-
γένεια. Έζησε μια ζωή πλήρη, 

είδε παιδιά, εγγόνια, επιτυχίες 
εισαγωγές και πρωτιές αυτών 
στα Πανεπιστήμια και πέθανε 
πλήρης ημερών κυριολεκτικά 
στα χέρια της λατρεμένης του 
Δημητρούλας. Ενδεικτικό της 
κληρονομιάς που άφησε πίσω 
του είναι το υπέροχο –όλο 
ψυχή– κείμενο με το οποίο τον 
κατευόδωσε ο εγγονός του -φο-
ρέας του ονόματός του- Στάθης 
Γεωργίου Κοντολάτης:

«Παππού,
Ξέρω ότι στους επικήδειους 

συνηθίζονται τα παχιά λόγια, οι 
λέξεις που στολίζουν, μα εγώ 
θα σου μιλήσω όπως νιώθω. 
Ξέρω πως τώρα δεν είσαι πια 
εδώ, μα σίγουρα δε θα ‘θελες 
κλάματα και στενοχώριες. Χά-
ρηκες τέσσερα παιδιά και εφτά 
εγγόνια. Ξέρω πως δεν ξέρεις 
πόσο δεμένοι έχουμε γίνει και 
πόσο έχουμε σταθεί ο ένας 
στον άλλο σε όσες δυσκολίες 
μας βρήκαν και σου ομολογώ 
λίγες δεν ήταν.
Παππού,
Τα εγγόνια σου δεν έφυγαν 

από εδώ, μένουν και παλεύ-
ουν. Και σε θυμούνται ακριβώς 
όπως ήσουν, όπως φαινόσουν 
στα μάτια τους. Αγέρωχος μα 
και απόμακρος, ένας άνθρω-
πος που έπιανε τη ζωή και την 
έστυβε, που κράταγε την πέτρα 
και έλεγες πως θα τη σπάσει. 
Οι αναμνήσεις μας από σένα 
κρατούν από τα πρόβατα, όταν 
το θεωρούσαμε τιμή να βγάλεις 
με το όνομά μας κάποιο από το 
κοπάδι, και φτάνουν μέχρι και 
τα δύσκολα στερνά σου.
Παππού,
Ξέρω πως ακόμα και όταν 

περνούσες την τελευταία σου 
περιπέτεια μπορούσες να μου 
σφίξεις το χέρι τόσο δυνατά 
που έλεγα πως θα το έσπαγες. 
Ξέρω πως με τον τρόπο σου 
μας δίδαξες την πείρα 90 χρό-
νων ζωής γεμάτων από χαρές 
και λύπες μα ποτέ μακριά από 
τους ανθρώπους. Πάντα η πεί-
ρα έβγαινε από τους ανθρώ-
πους και την επαφή σου με τη 
φύση. Ξέρω πως όσο και αν 
μεγάλωσα, δεν έχω ξεχάσει τη 
μορφή σου με την γκλίτσα και 
την τραγιάσκα να κοιτάς μπρο-
στά, το ατέλειωτο άπειρο. Κι 
όσο κι αν ρόζιασαν τα χέρια, κι 
όσο και αν ρυτίδωνε το πρόσω-
πο έλεγες “ Μπροστά”! Πάντα 
μπροστά! Και

Παππού,
Ένα μάτσο σκόρπιες σκέψεις 

περνούν από το μυαλό μου, και 
είναι τόσο άτακτα βαλμένες 
όσο εκείνα τα φύλλα καπνό που 
αρμάθιαζαν τα παιδιά σου όσο 
εσύ ήσουν στα πρόβατα. Κι αν 
δεν κατάφερα να τις βάλω σε 
σειρά , συγχώρα με. Υστεροφη-
μία , παππού! Μεγάλο πράμα. 
Κι αν για ένα πράγμα σε θαυμά-
ζουμε , είναι γιατί στη ζωή σου 
φρόντισες το δίκαιο, πάλευες 
γι ‘αυτό και σ’ αυτό το δρόμο, 
όσους φίλους αποκτάς δε σε 
ξεχνούν ούτε σε φθονούν.
Παππού,
Σαν πολλά να τα είπα. Μάλ-

λον το ύφος δεν ταιριάζει αλλά 
εγώ θα στο πω όπως το νιώθω: 
Ρε μπαγάσα, τα εγγόνια σου και 
τα δισέγγονά σου θα σε τιμούν 
όπως σου αξίζει. Με χαρές και 
πανηγύρια, με τραγούδια και 
χορούς. Ξέρω πως ζωντανός 
θα ‘σαι όσο εμείς σε θυμόμα-
στε.»
ΣΤΑΘΗΣ Γ. ΚΟΝΤΟΛΑΤΗΣ

Tα «K.N.» απευθύνουν τα πιο 
εγκάρδια και ειλικρινή συλλυ-
πητήρια στην οικογένειά του. 
Να ζουν, να τον θυμούνται και 
να τον τιμούν.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ
Στις 25.4.2012 απεβίωσε 

και κηδεύτηκε στο χωριό μας 
ο συγχωριανός μας Γεώργιος 
Χουλιάρας. Αναφερθήκαμε 
στο προηγούμενο φύλλο της 

εφημερίδας μας. Η φωτογρα-
φία έφθασε στα χέρια μας μετά 
την έκδοσή της και θεωρούμε 
σωστό να την δημοσιεύσουμε 
τώρα, τιμώντας τη μνήμη του. 
Εκφράζουμε τα θερμά συλλυ-

πητήριά μας στα παιδιά του και 
στα εγγόνια του.

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΚΛΕΙΤΣΙΚΑΣ

Πάνω στην πνευματική, την 
επαγγελματική και την κοινω-
νική του ακμή την 29η Ιουλίου 
2012 απεβίωσε στο Χωριό μας 
–σε ηλικία 45 ετών– και ετάφη 
την επομένη εν μέσω γενικού 
πένθους και με την συνδρομή 
όλων των συγχωριανών μας ο 
Καθηγητής της Μουσικής Επα-
μεινώνδας Κλείτσικας, σύζυγος 
της συμπολίτιδός μας Καθηγή-
τριας Φιλολόγου Τασίας Κοκο-
λόγου. Το ζεύγος υπηρετούσε 
από μακρού στο Γυμνάσιο Γρα-
βιάς, παρέχοντας τις παιδευτι-
κές τους δυνάμεις στη μαθητική 
νεολαία της Περιοχής. Ο μετα-
στάς διεκρίνετο για το ανώτερο 
πνευματικό του επίπεδο και για 
τις μεγάλες του προσπάθειες 
να μεταδώσει τη μουσική του 
παιδεία στους μαθητές του. 
Έχαιρε της εκτιμήσεως των 
συναδέλφων του και όλων των 
κατοίκων της Περιοχής και ιδι-
αίτερα του Χωριού μας. 
Τα «Κ.Ν.» εκφράζουν την 

αληθινή λύπη τους για τον 
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τις πέστροφες που φαίνεται 
να εγκλιματίζονται άψογα 
στο χωριό μας. Καθαρά και 
κρύα νερά, σωστή διατροφή 
και φροντίδα, εγγυώνται ένα 
καταπληκτικό προϊόν.

Φρόντισα βεβαίως να το 
δοκιμάσω και χωρίς υπερ-
βολή ήταν η πιο νόστιμη πέ-
στροφα που έχω γευθεί. Είναι 
Καναδέζικη και συνηθίζουμε 
να τη λέμε (μάλλον λανθασμέ-
να) «σολομοπέστροφα» εξαι-
τίας της απόχρωσης προς το 
ροζ που έχει το κρέας της…
Συναντήθηκα με τον κύριο 

Κουτσουβέλη και είχαμε μια 
ενδιαφέρουσα συζήτηση για 

το εγχείρημά του.
Ξεκινώντας το 2011 με αρ-

κετές γραφειοκρατικές δυσκο-
λίες κατάφερε τα Χριστούγεν-
να να φέρει 1000 αυγά από 
την Ιταλία. Ταξίδεψαν με το 
αεροπλάνο για να πάνε αρ-

χικά στην περιοχή των Τρικά-
λων και να μεταφερθούν από 
εκεί  οι γόνοι με ειδικό βυτίο. 
Τέλη Ιουλίου μπορούμε να 
πούμε πως άρχισε η πρώτη 
–πιλοτική– φάση παραγω-
γής στην οποία βρισκόμαστε 
τώρα. Ήδη τα Καστέλλι και 
τα γύρω χωριά έχουν δοκι-
μάσει τις πέστροφες, αλλά 
τα σχέδια για το μέλλον είναι 
πολύ πιο φιλόδοξα.
Σε πλήρη ανάπτυξη η μο-

νάδα θα παράγει 20 τόνους 
ψάρι, ενώ θα λειτουργήσει 
και καπνιστήριο. Όπως είναι 
φανερό αναμένεται να υπάρ-
ξουν και πολλές θέσεις εργα-
σίας, που τόσο έχει ανάγκη 
το Χωριό μας.
Πολλά είναι ακόμη τα σχέ-

δια που μοιράστηκε μαζί μας 
ο κύριος Κουτσουβέλης. Πολ-
λές καλές ιδέες τόσο για την 
ίδια την επιχείρηση, όσο και 
για το περιβάλλον.  Με αγάπη 
γι’ αυτό που κάνει, με όραμα 
για τη δουλειά του, αλλά και 
για την περιοχή είναι σίγουρο 
πως θα πετύχει. Και αξίζει να 
συμβάλλει κι ο καθένας μας 
όσο μπορεί! 
ΥΓ. Όπως έχουμε πει και 

γράψει στην εφημερίδα μας, 
υπάρχουν πολλοί εναλλακτι-
κοί δρόμοι ανάπτυξης για την 
περιοχή. Όσοι μας δείχνουν 
τόσα χρόνια τον μονόδρομο 
των μεταλλείων, προφανώς 
μόνο τα συμφέροντα του Χω-
ριού μας δεν υπηρετούν!

ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΟΦΟΡΟΣ

Εκτρέφοντας πέστροφες
στα Καστέλλιανικήσει χάρη στο μαγικό ρόπα-

λο που του είχε δώσει η κόρη 

του η Ηλέκτρα… Έτσι κατάφερε 
να απαλλάξει το χωριό από το 
φοβερό τέρας. 
Ενώ όμως ο ήρωάς μας πο-

λεμούσε τη Μέδουσα, εμφα-
νίστηκε στο χωριό ο Αντώνης, 
που παρίστανε τον ήρωα. Έλε-

γε πως είχε νικήσει δράκους, 
άλογα, διάφορα τέρατα, χάρη 
στην κίνηση Βαράτε, που μόνο 
αυτός ήξερε. Οι χωριανοί τον 

πίστεψαν και αποφάσισαν να 
τον κάνουν Προστάτη του χω-
ριού.
Η Μέδουσα που δεν είχε 

πεθάνει, ζωντάνεψε ξανά και 
επιτέθηκε στον Ιάσονα, που τη 
νίκησε και πάλι σε μια μονομα-
χία στα χωράφια. Ο ψεύτικος 
ήρωας έπεισε τους Καστελ-
λιώτες πως αυτός νίκησε τη 
Μέδουσα! Όμως ο Αλέξης που 
είχε δει τη μονομαχία αποκά-
λυψε την αλήθεια μπροστά σε 
όλους στην πλατεία του χω-
ριού. Όλοι έχουν μετανιώσει 
που πίστεψαν τόσο εύκολα τον 
Αντώνη. Αναζητούν τον Ιάσονα 
για να του ζητήσουν συγγνώμη 
και να τον τιμήσουν, όμως ο 
ήρωάς μας αντιμετωπίζει νέο 
θανάσιμο κίνδυνο:
Ο Επτακέφαλος, το τρομερό 

Τέρας της Γκιώνας του επιτίθε-
ται ξαφνικά για να τον σκοτώ-
σει. Ξιφομαχούνε κι ο Ιάσονας 
του κόβει ένα –ένα τα κεφά-
λια. 
Δεν προλαβαίνει να ξαπο-

στάσει και αυτή τη φορά έχει 
να αντιμετωπίσει το Λιοντάρι 
της Γραβιάς, που τρώει όλα τα 
κοπάδια του χωριού. Ο Ιάσο-
νας το νικά με το μαγικό ρόπα-
λο και του παίρνει τη λεοντή…
Ξεκουράζεται για λίγο κάτω 

από τα πλατάνια της Μπα-
ρούκας, όταν έρχεται και τον 
βρίσκει ένας χωρικός. Ζητάει 
τη βοήθεια του για να μαζέ-
ψει βελανίδια. Στη βελανιδιά, 
αφού έφυγε η Μέδουσα ήρθε 
κι εγκαταστάθηκε ένα τερά-
στιο δηλητηριώδες φίδι, που 
δεν αφήνει κανέναν να πλησι-
άσει. Ο Ιάσονας σκοτώνει το 
φίδι και ο χωρικός τον γεμίζει 
δώρα. Λένε μάλιστα πως του 
χάρισε κι ένα κινητό, (εξαιρε-
τικά πολύτιμο αφού κανείς δεν 
είχε κινητό εκείνη την εποχή).
Η Μάγισσα Τασούλα, για να 

ανταμείψει τον Ιάσονα για όσα 
καλά έκανε για το χωριό της τα 
Καστέλλια του χάρισε μια μα-
γική μπέρτα που τον κάνει να 
πετά!
Ο Ιάσονας όμως θέλει να δει 

αν οι Καστελλιώτες πραγματικά 
αξίζουν τη βοήθειά του κι έτσι 
ντύνεται φτωχός γέρος, πηγαί-
νει αγνώριστος στο χωριό και 
ζητάει να τον φιλοξενήσουν. 
Του φέρονται όλοι καλά. Του 

δίνουν να φάει και να πιει, του 
στρώνουν να κοιμηθεί.
Τότε ο Ιάσονας για να τους 

ανταμείψει, αποφασίζει να 
πάει και να φέρει στο χωριό 
τον θησαυρό που κρύβεται 
κάτω από τους πάγους του Βό-
ρειου Πόλου.
Καταφέρνει να πετάξει με 

τη μαγική μπέρτα που του είχε 
δώσει η Μάγισσα Τασούλα.
Όταν ο Ιάσονας φέρνει και 

τον θησαυρό, όλοι είναι πια σί-
γουροι πως αυτός είναι ο αλη-
θινός ήρωας και αποφασίζουν 
να τιμωρήσουν τον Αντώνη 
–τον ψεύτικο ήρωα. Γίνεται συ-
νέλευση και υπάρχουν πολλές 
προτάσεις. Άλλος λέει να τον 
βάλουν να δουλεύει στα χωρά-
φια, άλλος να φυτέψει βελα-
νιδιές και άλλοι θέλουν να τον 
κρεμάσουν από τη Βελανιδιά.
Τελικά αποφασίζουν:
-Να δουλέψει σκληρά στα 

χωράφια
-Μετά να φυτέψει πολλές 

βελανιδιές
-Αφού τα κάνει όλα αυτά να 

Παραμύθια κάτω από τη βελανιδιά

απρόοπτο χαμό του στην οικο-
γένειά του.

ΓΙΑΝΝΗΣ
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Στο προηγούμενο φύλλο μας 

Απριλίου - Ιουνίου 2012 (Αρ. 
φύλλου 239), δημοσιεύτηκε 
η νεκρολογία του απελθόντος 
εγκρίτου συμπολίτου μας Γιάννη 
Ν. Παπανικολάου και κατεχω-
ρήθησαν οι επικήδειοι χαιρετι-
σμοί προς τον μεταστάντα. Αλλά 
από τελεία αθέλητη παραδρομή, 
δεν μνημονεύτηκε ο αληθινά 
συγκινητικός αποχαιρετισμός 
που απεύθυνε ο εξέχων συμπο-
λίτης μας, Επίτιμος Εισαγγελεύς 
Εφετών κ. Ιωάννης Γ. Κυρια-
ζής προς τον παιδικό του φίλο. 
Η εφημερίδα μας ζητά για την 
παραδρομή και την παράλειψη 
αυτή βαθύτατα συγγνώμη προς 
τον ομιλητή και τούτο οφείλεται 
στο γεγονός ότι ο κ. Γιάννης Γ. 
Κυριαζής, απηύθυνε τον χαιρε-
τισμό του από στήθους, όπως 
άλλως τε τούτο συνηθίζει -χρό-
νια τώρα-, χωρίς τη βοήθεια 
χειρογράφου, προικισμένος με 
το προσόν της απεριόριστης 
χαρισματικής εγκράτειας λόγου 
και ο συντάκτης της νεκρολογί-
ας, μη έχοντας χειρόγραφο του 
χαιρετισμού, αθέλητα τον παρέ-
λειψε.
Για την αποκατάσταση της πα-

ραλείψεως σημειώνουμε, ότι ο 
ομιλητής αληθινά συγκινημένος, 
αναφέρθηκε με κάθε λεπτομέ-
ρεια στα παιδικά μας χρόνια και 
σημείωσε με απόλυτη ακρίβεια 
και με κάθε λεπτομέρεια και με 
τρόπο γλαφυρό, όλες τις μνή-
μες των ευτυχισμένων εκείνων 
χρόνων και σταμάτησε ιδιαίτερα 
στους ακατάλυτους παιδικούς 
δεσμούς που είχαν αναπτυ-
χθεί μεταξύ των δύο παιδικών 
φίλων. Συνεχίζοντας δεν πα-
ρέλειψε να εξάρει τη συνέχεια 
στον πνευματικό, τον κοινωνι-
κό, αλλά και τον επαγγελματικό 
τομέα την πετυχημένη εξέλιξη 
του μεταστάντος και να κλείσει 
με όλη τη δύναμη της αληθινής 
θλίψεως για το χαμό του.

ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΕΛΛΟΣ

Την 25η Αυγούστου 2012 
πέθανε στην Αυστραλία ο θεί-
ος μου Γιάννης Σταματέλλος, 
αδελφός της μάνας μου. Το θλι-
βερό γεγονός μας το γνώρισε ο 
ξάδελφός μου Αντώνης Σταμα-
τέλλος επίσης ανιψιός του Γιάν-
νη. Ο πατέρας του Αντώνη ήταν 
αδελφός του μεταστάντος. Με 
τον Γιάννη, δύο χρόνια μεγα-
λύτερός μου, μεγαλώσαμε στο 
Χωριό και εκείνο που μ’ έκανε 
να τον αγαπώ, ήταν η καλοσύνη 
του και η ξεχωριστή προσωπι-
κότητά του.
Τον Γιάννη τον αγαπούσαν 

όλοι οι συνομήλικοί μας στο 
Χωριό και σχολιάζοντάς τον 
κάποτε ο συγχωριανός μας, 
επίσης μακαρίτης, καθηγητής 
Πανεπιστημίου, Θύμιος Στοφό-
ρος, μου είπε: «Ο Γιάννης είχε 
μια φαντασία ανάλογη με εκεί-
νη του Ιουλίου Βερν και είναι 
κρίμα άνθρωποι σαν κι αυτόν 
να μην σπουδάζουν».
Τη θέση αυτή του Θύμιου, αρ-

γότερα την γνώρισα στον ξάδελ-
φό του, Χαράλαμπο Στοφόρο, 
γιατρό, ο οποίος μου απάντησε: 
«Ο Θύμιος είχε δίκαιο. Με τον 
Γιάννη είμαστε συμμαθητές στο 
Δημοτικό σχολείο του Χωριού 
μας και αυτός ήταν πρώτος στην 
τάξη μας».
Με τον Γιάννη, λίγο πριν φύ-

γει από την Ελλάδα, συνυπηρε-
τήσαμε στην ίδια μονάδα στο 
στρατό, στη Σχολή Μηχανικού 
στο Λουτράκι, αυτός σαν στρα-
τιώτης διαχειριστής της Λέσχης 
Αξιωματικών και εγώ ως νέος 
αξιωματικός.
Με χαρά έβλεπα όλους τους 

συναδέλφους αξιωματικούς να 
τον αγαπούν, ενώ ο διοικητής 
μας, ένας αυστηρός Συνταγμα-
τάρχης τον αγαπούσε ιδιαίτερα.
Αυτός ήταν ο θείος Γιάννης, 

για τον οποίο ο Αντώνης μου 
είπε ότι εκείνο που άφησε πίσω 
είναι το όνομά του, την καλοσύ-
νη του, που θα την θυμούνται 
όλοι όσοι τον γνώρισαν.
Εύχομαι ο Θεός που πάντο-

τε αγαπούσε να αναπαύει την 
ψυχή του.

ΕΥΘΥΜΙΟΣ
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Αυτοί που μας έφυγαν

τον κρεμάσουν από τη βελανι-
διά.
Ο Ιάσονας είναι πια ο ήρωας 

των Καστελλίων. Ερωτεύεται 
την όμορφη του χωριού, όμως 
εκείνη δεν τον θέλει. Εκείνος 
της κάνει κοπλιμέντα. Της λέει:

«Τα μαλλιά σου είναι σαν πε-
ταλούδες»

«Τα μάτια σου είναι σαν θη-
σαυρός»
Και πολλά ακόμη. Αλλά εκεί-

νη τίποτα!
Θέλει να την κάνει να ζηλέ-

ψει κι έτσι κάνει πως αγαπά-
ει την Αναστασία. Εκείνη τον 
αγαπά και το λέει στον πατέρα 
της. Αυτός της απαγορεύει να 
παντρευτεί τον Ιάσονα:

«Δε με νοιάζει αν είναι ήρω-
ας! Εσύ θα πάρεις όποιον σου 
πω εγώ!»
Η ωραία του χωριού, που 

την έλεγαν Ελένη έχει όμως 
πια ζηλέψει και καταλαβαίνει 
πως αγαπάει κι αυτή τον Ιά-
σονα. Με τα πολλά του λέει το 
«Ναι».
Γίνεται ένας μεγάλος γάμος 

με κουμπάρους όλους τους Κα-
στελλιώτες! Τραγουδάνε όλοι 
μαζί το «Σήμερα γάμος γίνε-
ται».
Η Αναστασία που κατάλαβε 

πως ο Ιάσονας την είχε κοροϊ-
δέψει, μόνο και μόνο για να 
παντρευτεί την Ελένη, έξαλλη 
από θυμό, πάει και ξεθάβει τη 
Μέδουσα, ζωντανεύει με κάτι 
μαγικά ξόρκια τον Επτακέφαλο 
και επιτίθενται όλοι μαζί στον 
Ιάσονα.
Όμως εκείνος έχει πια όλο το 

χωριό στο πλάι του και τους νι-
κάει. Κι από τότε ζήσανε αυτοί 
καλά, κι εμείς καλύτερα!

Για την... αντιγραφή
ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΟΦΟΡΟΣ
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Πολλά τα καλά νέα αυτή τη φορά, καθώς το χωριό 
μας φαίνεται πως πηγαίνει... κόντρα στο ρεύμα της γε-
νικευμένης κρίσης. Τα νέα καταστήματα (μίνι μάρκετ, 
μεζεδοπωλεία κ.λπ.) πήγαν πολύ καλά το καλοκαίρι, ο 
Πολιτιστικός Σύλλογος είχε πρωτοφανή επιτυχία στις 
εκδηλώσεις του, όπως και ο Σύλλογος Γυναικών, νέες 
επιχειρήσεις ανοίγουν. Θα πρέπει όλοι να στηρίξουμε 
όσους προσπαθούν και τολμούν... Οι Καστελλιώτες 
αποδεικνύουν χειροπιαστά πως είναι απόλυτος μύθος 
ότι η ανάπτυξη του τόπου συνδέεται με τον μονόδρομο 
των μεταλλείων!

Η πρώτη εκκλησία του χωριού
Αρχίζουμε τα καλά νέα με την ιδέα του παπά του 

χωριού μας να γιορτάσει τον 15Αύγουστο στο ναό της 
Κοίμησης της Θεοτόκου στο Νεκροταφείο. Για όσους 
δεν γνωρίζουν να πούμε ότι είναι η πρώτη εκκλησία του 
χωριού. Χτίστηκε στις αρχές του 1800 και συνδέθηκε 
με τη νέα περίοδο της ιστορία των Καστελλίων. Όπως 
μας είπε ο παπά- Κώστας η εκκλησία θα γιορτάζει τρεις 
φορές το χρόνο: Τον 15Αύγουστο, στις 8 Σεπτεμβρίου 
(Γενέθλια Θεοτόκου) και της Ζωοδόχου Πηγής (Παρα-
σκευή του Πάσχα)
Όπως έγραψε και ο συγχωριανός μας Δημήτρης Βέλ-

λιος, «σήμερα της Παναγιάς, και στην μικρή υπέροχη 
εκκλησία της Κοίμησης της Θεοτόκου η προσέλευση 
ήταν αθρόα!! Η ιδέα της αναβίωσης του εορτασμού 
του 15Αύγουστου στην πρώτη Μητρόπολη του χωριού 
μας απεδείχθη σωστή και αξίζουν συγχαρητήρια στον 
παπά-Κώστα....
Τα έθιμα και οι παραδόσεις για να κρατηθούν, χρει-

άζεται από μέρους μας συμμετοχή και κάποιες μικρές 
θυσίες, έτσι τα παιδιά μας θα βρουν κάτι από μας αυθε-
ντικό και όχι ιμιτασιόν....».
Προσυπογράφουμε...

Εκδηλώσεις
Με το που έφτασα στο χωριό, το επόμενο βράδυ, 16 

Αυγούστου έπεσα πάνω στην παραδοσιακή γιορτή του 
Συλλόγου Γυναικών. Είχα ήδη πληροφορηθεί για την 
όμορφη συναυλία που διοργάνωσε δίπλα στο ποτάμι ο 
Πολιτιστικός Σύλλογος με τον Δημήτρη Ζερβουδάκη.
Η νέα έκπληξη ήταν πάλι ευχάριστη. Ωραία παραδο-

σιακά τραγούδια, νόστιμοι μεζέδες, κέφι. Ό,τι έπρεπε 
για έναν ωραίο... πρόλογο!

Πάρτι νεολαίας
Αν και υπέρμαχος του πάρτι νεολαίας και της... αυτο-

διαχείρισης, φέτος πραγματικά απογοητεύθηκα. Η μου-
σική ήταν εκκωφαντική και απαράδεκτη. Δύσκολα θα 
χαρακτήριζες ως «πολιτιστικό γεγονός» τη συγκεκριμέ-
νη εκδήλωση. Το άψογο μπαρ και η δουλειά που έκαναν 
τα παιδιά, δυστυχώς πήγε στο... βρόντο. Θα μου πείτε 
«περί ορέξεως... κολοκυθόπιτα», αλλά νομίζω πως σε 
σχέση με όλα τα θαυμάσια που έγιναν το καλοκαίρι και 
το υψηλό πολιτιστικό επίπεδο που προάγουν οι συναυ-
λίες, το πάρτι νεολαίας χρειάζεται δουλειά.
Και για να μην πείτε πως τα γράφω όλα αυτά λόγω... 

ηλικίας, να πω ότι και η συμμετοχή νέων στο πάρτι 
ήταν πολύ μικρή σε σχέση με προηγούμενες χρονιές
Κι ένα ακόμη σχόλιο: Ελλείψει κάδων σκουπιδιών 

και κυρίως ανακύκλωσης στο πάρτι, όλη η περιοχή την 
επόμενη μέρα ήταν σπαρμένη με πλαστικά ποτήρια και 
αλουμινένια κουτάκια...

Πριβέ πάρτι
Την ίδια ώρα με το πάρτι νεολαίας, πραγματοποιήθη-

κε κι ένα πάρτι για... λίγους! Τα Καστέλλια έγιναν για 
ένα βράδυ... Μύκονος. Διαβάζουμε χαρακτηριστικά σε 
στήλη... κοινωνικής κριτικής:

«...Μια μοναδική συναυλία είχαν την ευκαιρία να 
απολαύσουν οι 1200 καλεσμένοι στην χθεσινοβραδινή 
δεξίωση του ομίλου αδελφών Μιχάλη & Πανουργιά Πα-
παϊωάννου που τελείωσε σήμερα τα ξημερώματα, στην 
Γραβιά. Σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό, εν μέσω πυροτε-
χνημάτων, μέσα στις νέες εγκαταστάσεις της τεχνικής 
κι εμπορικής εταιρείας στην Γραβιά, οι οποίες εγκαινι-
άστηκαν εχθές, το γλέντι ξεκίνησε ο σόουμαν Τάκης 
Ζαχαράτος ο οποίος έδωσε έδωσε ένα μοναδικό show 
γέλιου και τραγουδιού.
Ακολούθησε ο Χρήστος Μενιδιάτης και η μεγάλη 

έκπληξη της βραδιάς ήρθε με την μεταμεσονύκτια εμ-
φάνιση της Δέσποινας Βανδή, η οποία παρουσιάστηκε 
τόσο σέξυ όσο ποτέ και με έντονο ερμηνευτικό κέφι ως 
τα χαράματα.
Φορούσε ένα μαύρο κολάν φορμάκι με όλη της την 

πλάτη έξω στην «δροσερή» νύχτα της ιστορικής Γρα-
βιάς δίνοντας... ρέστα με τραγούδια όχι μόνο δικά της 
αλλά ακόμα και με βαριά λαϊκά που της ζήτησε το κοι-
νό, ανάμεσα στους οποίους βουλευτές και πολιτευτές 
των νομών, ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδος Κλέαρ-
χος Περγαντάς, δήμαρχοι και τοπικοί παράγοντες των 
νομών Φωκίδος, Βοιωτίας και Φθιώτιδος.
Λίγο πριν κατέβει από την πίστα και παραδώσει πάλι 

την σκυτάλη στον Χρήστο Μενιδιάτη, η Δέσποινα Βαν-
δή τραγούδησε το «happy birthday» στο νεότατο αφε-
ντικό του ομίλου, Πανουργιά Παπαϊωάννου που είχε και 
τα γενέθλιά του.

...Ο μεγάλος τεχνικός όμιλος που ξεκίνησε πριν 27 

ΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΟΔΗ
χρόνια είναι ο μοναδικός στην Ελλάδα που εν μέσω της 
οικονομικής κρίσης παρουσιάζει 25% αύξηση εργασιών 
κάθε έτος εδώ και τρία έτη».

Συναυλίες
Για τις συναυλίες του καλοκαιριού και τη θαυμάσια 

ιδέα να επιτραπεί η κατασκήνωση στο ποτάμι, νομίζω 
πως τα σχόλια είναι περιττά! Αν οι πληροφορίες μου 

είναι σωστές το διήμερο κόπηκαν γύρω στις 4000 ει-
σιτήρια, ενώ πολλαπλά ήταν τα οφέλη για το χωριό, 
που έγινε γνωστό σε πολλούς καινούργιους φίλους. Τα 
μαγαζιά δούλεψαν πολύ και γενικώς νομίζω πως τις θε-
τικές επιπτώσεις θα τις ζήσουμε και στο μέλλον.
Θα δούμε προφανώς κι άλλα τέτοια ονόματα όπως ο 

Μάλαμας, ο Παπακωνσταντίνου, οι Χαΐνηδες και ο Χα-
ρούλης. Ομολογώ πως είχα κάποιες επιφυλάξεις κυρίως 
για την τιμή του εισιτηρίου σε περίοδο κρίσης, όμως εκ 
των πραγμάτων αποδείχθηκα απαισιόδοξος.
Άξιος συγχαρητηρίων λοιπόν ο Πολιτιστικός Σύλλο-

γος και κυρίως ο πρόεδρος του Γιάννης Σπυριδάκης που 
ήταν ο άνθρωπος πίσω από αυτή τη μεγάλη επιτυχία. 
Ο Γιάννης έζησε πολλές χαρές φέτος τον Αύγουστο και 
με το γάμο του γιου του Δήμου και τη βάπτιση του 
εγγονού του. Πάντα τέτοια!

Παραδοσιακά τραγούδια
Για πολλούς πάντως η αποκάλυψη του καλοκαιριού 

είναι ο Κώστας Μπαλωμένος που απέδειξε ακόμη μια 
φορά ότι διαθέτει σημαντικά φωνητικά προσόντα. Η 
Ζέτα Κυριαζή έγραψε, αφιερώνοντας ένα παραδοσιακό 
τραγούδι:

«Αφιερωμένο στην καταπληκτική, αυθεντική ρουμε-
λιώτικη βραδιά που μας χάρισε η δημοτική ορχήστρα 
με τον Κώστα Μπαλωμένο, με τα θερμά συγχαρητήρια 
για το κέφι και την διάθεση που μοίρασαν σε όλους 
εμάς.
Θέλω να πω ακόμα, ότι αναπολώντας το παρελθόν 

θυμήθηκα ότι ο Κώστας Μπαλωμένος από μικρός είχε 
δώσει δείγματα καλλιφωνίας. Αναφέρομαι στα τέλη της 
δεκαετίας του ‘50:
Κάθε βράδυ, όταν επέστρεφε σπίτι με την επίσης καλ-

λίφωνη μητέρα του, παρά την κοπιαστική μέρα και τη 
σκληρή εργασία (τότε ασχολούνταν και με την κτηνο-
τροφία) τραγουδούσαν με μοναδική ζωντάνια και μέσα 
στην απόλυτη ησυχία του Χωριού μας, τα ακούσματα 
αυτά είναι αξέχαστα»

...αλλά το νερό, νεράκι!
Αντιγράφω το σχόλιο της συγχωριανής μας (Stefania 

Nako) από το facebook:
«Όσο ευχάριστο είναι το γεγονός ότι το χωριό μας 

έχει γεμίσει με ανθρώπους από όλη την Ελλάδα (λόγω 
των εκδηλώσεων) τόσο δυσάρεστο είναι αυτό της έλ-
λειψης νερού..
Που εκτός από το να κάνει την καθημερινότητα όλων 

των χωριανών δυσκολότερη κάνει κακό και στην «ει-
κόνα» του χωρίου μας που προβάλλεται τις μέρες αυ-
τές!»
Και ακολούθησαν τα σχόλια:
Dimitris Vellios
Καλές οι πολιτιστικές εκδηλώσεις, αλλά και το νεράκι 

είναι βασικό είδος πολιτισμού!!!...
Panagiotis Makris
Δημήτρη, και το Νιαγάρα να μας φέρουν στα Καστέλ-

λια, εμείς θα καταφέρουμε να μείνουμε χωρίς νερό!!!
Κωνσταντίνος Τσαρπ
Έτσι ακριβώς...Τόσα λεφτά για την επισκευή και την 

αλλαγή του δικτύου... τόσες μάχες με τους Κουκου-
βιστιανούς για να έχουμε φέτος πάλι τα ίδια.... Χωρίς 
σχόλια!
Τι να πω....
Αθανάσιος Μυρμίρης
Το οποίο Δημήτρη για τους Καστελλιώτες είναι σή-

μερα είδος σε ανεπάρκεια, ύστερα από τη διάθεση αρ-
κετών χιλιάδων ευρώ για την υδροδότηση του χωριού 
από το Κεφαλόβρυσο της Καλοσκοπής. Κατάντια όπως 
αποδεικνύεται. Τι άλλο να πω;

Τα κάναμε... ρόιδο!
Με το νερό τα κάναμε ..ρόιδο καθώς φαίνεται. Όμως 

καθόλου ρόιδο δεν τα έκανε στο νέο μεζεδοπωλείο του 

ο Γιάννης Κατσούλης, όπου συνεχίζουμε και φέτος 
να απολαμβάνουμε θαυμάσιες γεύσεις. Άλλωστε το 
συγκεκριμένο μαγαζί στην πλατεία έχει πίσω του μια 

καλή... μεζεδική παράδοση. Το νέο μαγαζί ονομάζεται 
«Το Ρόϊδο» και μας χάρισε ευχάριστες καλοκαιρινές εκ-
πλήξεις.

Ο μύλος
Κλείνω με απολύτως δυσάρεστα νέα. Οι αρμόδιοί μας 

και πάλι δεν βρήκαν χρόνο να ασχοληθούν με τον μύλο 
της Αντίστασης που καταρρέει... Κάποιοι βάνδαλοι 
(πόσο «άγνωστοι» άραγε;) φρόντισαν να αφαιρέσουν 
και τις γωνίες της λιθοδομής. Εμείς οι υπόλοιποι πως 
επιτρέπουμε να φέρονται έτσι στα μνημεία του χωριού 
μας; Θα αναλάβουμε ποτέ δράση;

ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΟΦΟΡΟΣ

Με τις αξιέπαινες και επίμονες προσπάθειες του Πα-
πα-Κώστα και του Εκκλησιαστι κού Συμβουλίου, μετά 
την αποκαθαίρεση των αυθαιρέτων μεταγενεστέρων 
προσθηκών και την αποκατάσταση του προνάου, ο 
Βυζαντινός Ναός της Παναγίας του Νεκροταφεί ου, έχει 
επανέλθει στην αρχική του Βυζαντινή μορφή και ως 
βυζαντινό πλέον μνημείο, τελεί υπό την εποπτεία της 
αρμόδιας Εφορίας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.
Με την αποκατάσταση στην οποία, εκτός της Εκ-

κλησίας, οικονομικώς συνετέλεσαν και πολλοί συγχω-
ριανοί μας, ήδη δε με δωρεά ανωνύμου συμπολίτη μας 
τοποθετήθηκε εξαιρετικής τέχνης τέμπλο και εικόνες 
και προσετέθησαν και όλα τα άλλα απαραίτητα (μα-
νουάλια, παγκάρια, καθίσματα κλπ.), ώστε τώρα πλέ-
ον να δύναται άνετα ο Ιερός Ναός να λειτουργεί, όπως 
και παλαιότερα. Ιδιαίτερα στο εσωτερικό αποκαλύ-
φθηκε και αποκατα στάθηκε η παλαιά του δομή και 
ο φωτισμός που εισρέει από τις κόγχες τού προσδίδει 
την παλαιά του αίγλη.
Ας σημειωθεί, ότι από την επίσημη λειτουργία του 

Χωριού (1864) στη σημερινή του θέση, μέχρι του έτους 
1882, όταν πρωτολειτούργησε ο σημερινός Ναός της 
Ευαγγελίστριας της Λυκόρραχης, ο Βυζαντινός Ναός 
της Παναγίας του Νεκροταφείου, λειτούργησε ως κα-
θεδρικός Ναός του Χωριού μας.

Χ.

Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΝΑΟΥ

ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ

(Συνέχεια από τη σελίδα 1)

Αν κανείς ξεφύλλιζε το προτελευταίο φύλλο της Εφη-
μερίδας «Κουκουβίστα» της γειτονικής μας Καλοσκο-
πής, θα έμενε άναυδος με το δίφυλλο της πληθώρας 
των συνδρομών της. Δεν το λέμε αυτό για σύγκριση, 
ούτε για κίνητρο. Κάθε άλλο. Είναι άλλως τε γνωστό, 
πως πολλοί διερωτώ νται, πού και πώς θα στείλουνε τη 
συνδρομή τους και κυρίως σκοντάφτουν στο χασομέρι 
της διαδικασίας και ευκαιριακά όταν βολέσει στέλ-
νουν κάποια συνδρομή ή για τη μνήμη προσφιλούς 
προσώπου που έφυγε. Κρίμα που κάποτε το φύλλο μας 
χρησιμοποιήθηκε από κάποιο Νομάρχη στο Συνέδριο 
Νομαρχών, σαν υπόδειγμα και παράδειγμα τοπικής 
Εφημερίδας σε Πανελλήνιο χαρακτήρα. Όλα αυτά τα 
παρελθοντολογικά και άλλα και άλλα πρόσθετα πολλά 
που συνθέτουν την αξιολόγηση της Εφημερίδας μας 
στην πρώτη γραμμή του τοπικού τύπου, μένουν απλώς 
σαν ιστορικό καύχημα, γιατί ο κίνδυνος της διακοπής 
της κυκλοφορίας της είναι επί θύραις. Δεν γίνεται να 
βλέπουμε το λύκο και τον τορό να ζητάμε. 
Τούτη η έκκληση, ας σταθεί σταθμός, αφετηρία και 

κίνητρο για όλους μας να συντηρήσουμε το φύλλο 
μας. Ας δραστηριοποιηθούμε όλοι μαζί και καθένας 
χωριστά στη συμβολή του ανάλογα με τις δυνατότητές 
του και να είστε βέβαιοι, ότι αυτή σας η χειρονομία 
διαιωνίζει όχι μόνο την υπόστασή μας σαν Καστελλιω-
τών, αλλά κυρίως γονιμοποιεί μια συνέχεια για αυτούς 
που θα μας διαδεχτούν.

ΠΑΛΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
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ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ
ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΙ
Είναι θλιβερό, ότι άγνω-

στοι σύγχρονοι βάνδαλοι, 
αποπειράθηκαν να κατα-
στρέψουν στην Πλατεία της 
Καλοσκοπής το μνημείο, 
που με δαπάνες του έστησε 
ο αείμνηστος αγωνιστής της 
Εθνικής Αντίστασης Γιάν-
νης Ράπτης (Κοντοβράκης), 
προς τιμή του Άρη Βελου-
χιώτη, προ της κατοικίας 
του. Όπως πληροφορηθήκα-
με, με τις σύντονες προσπά-
θειες των Καλοσκοπιτών, το 
μνημείο ήδη αποκαταστάθη-
κε, ως είχε και πριν.

Ίσως φαίνεται κουραστικό 
να επαναλαμβάνουμε κάθε 
χρόνο, τέτοια εποχή ότι οι εκ-
δηλώσεις των Συλλόγων του 
Χωριού είχαν επιτυχία. Αυτό το 
καλοκαίρι ήταν διαφορετικά. 
Παρ’ όλες τις αντίξοες συν-
θήκες που όλοι αντιμετωπί-
ζουμε, οι φετινές εκδηλώσεις 
ανέβασαν το επίπεδο. Πολλά 
έγιναν για πρώτη φορά και η 

επιτυχία τους ήταν φανερή. 
Αλλά ας πάρουμε τα πράγμα-
τα από την αρχή.

• Στις 4 Αυγούστου, για 
πρώτη φορά ο χώρος στο 
ποτάμι χρησιμοποιήθηκε για 
συναυλία. Στην σκηνή ανέ-
βηκε ο Δ. Ζερβουδάκης και οι 
μουσικοί του. Υπενθυμίζουμε 
ότι στον συγκεκριμένο χώρο 
πέρισυ –όπως και φέτος– έγι-
νε το πάρτυ νεολαίας. Η ορ-
γάνωση ήταν υποδειγματική 
και δείχνει την εμπειρία που 
έχει πλέον αποκτήσει ο Πολι-
τιστικός Σύλλογος. Ενδεικτικό 
είναι ότι δύο μέρες πριν οι άν-
θρωποι του Συλλόγου έστη-
σαν την εξέδρα σε χρόνο ρε-
κόρ. Η προσέλευση ήταν ικα-
νοποιητική και όλοι –μουσικοί 
και κοινό– έμειναν ευχαριστη-
μένοι. Τεχνικοί της συναυλίας 
ανάφεραν συνεχώς πόσο ιδα-
νικός είναι ο χώρος αυτός για 
εκδηλώσεις.

• Στις 16 Αυγούστου έγινε 
το πανηγύρι του Συλλόγου 
Γυναικών στον προαύλιο χώρο 
της εκκλησίας. Όπως πάντα, 
οι γυναίκες με την δική τους 
αποκτημένη εμπειρία κατάφε-
ραν να οργανώσουν την δική 
τους γιορτή όπως αυτές ξέ-
ρουν αναδεικνύοντας τα χει-
ροποίητα, τοπικά προϊόντα.

• Το πάρτυ νεολαίας στις 17 
Αυγούστου στο ποτάμι πάλι, 
είχε προσέλευση και άψογη 
οργάνωση. Το πάρτυ είναι μια 
υποτιμημένη εκδήλωση όσον 
αφορά την ποιότητά της και 
υπάρχει περιθώριο για νέες 
ιδέες και βελτίωση. Να μην 
ξεχνάμε ότι το πάρτυ είναι 
ακριβώς αυτό που λέει η λέξη. 
Διασκέδαση και εκτόνωση. Ας 
προσπαθήσουμε να δούμε 
πως θα ξαναδώσουμε νόημα 
στην λέξη.

• Οι μέρες των πανηγυριών 
– 20 και 23 Αυγούστου ήταν 
άλλη μια ευχάριστη έκπληξη. 
Ο συγχωριανός μας Κώστας 
Μπαλωμένος τραγούδησε για 
πρώτη φορά –αν δεν λαθεύω– 
σε πανηγύρι στα Καστέλλια. 
Σε συνδυασμό με την πολύ 
καλή ορχήστρα κράτησε το 
κέφι ψηλά ως τις πρώτες πρω-
ινές ώρες.
Πάντα τέτοια κύριε Κώστα! 

Άλλη μια έκπληξη ήταν και 
η βραδιά των παιδιών στις 21 
Αυγούστου. Παρά την αλλαγή 
της τελευταίας στιγμής λόγω 
ατυχήματος του καραγκιο-
ζοπαίκτη, οι μικροί Καστελ-
λιώτες και Καστελλιώτισσες 
διασκέδασαν με τον κλόουν. 
Οι δε μεγάλοι με την προβο-
λή σε γιγαντοοθόνη –άλλη 
μια πρωτιά– της κλασσικής και 

δημοφιλούς κωμωδίας «της 
κακομοίρας» με τον Κ. Χατζη-
χρήστο. Μνήμες ξύπνησαν 
στους παλιότερους για τον 
περιοδεύοντα κινηματογράφο 
στα καφενεία του Χωριού.

• Η βραδιά των παραδοσι-
ακών χορών στις 22 Αυγού-
στου, ήταν άλλη μια άψογη 
διοργάνωση – διεθνής αυτή 
την φορά με επισκέπτες συ-
γκροτήματα από Ιταλία, Σερ-
βία και άλλες χώρες. Μετά 
το χορό οι «Santuristas» μια 
ορχήστρα ελληνικής παραδο-
σιακής μουσικής και μια πολύ 
καλή συναυλία.

• Για πρώτη φορά οι μεγά-
λες συναυλίες έγιναν μετά το 
πανηγύρι στις 24 και 25 Αυ-
γούστου. Ήταν εκδηλώσεις 
μιας εξωστρέφειας που το 
Χωριό εκδηλώνει σιγά–σιγά τα 
τελευταία χρόνια. Ο κόσμος 
ήλθε –χωρίς υπερβολή– απ’ 
όλη την Ελλάδα. Οι ξενώνες 
της περιοχής είχαν κρατήσεις 
από εβδομάδες πριν. Έτσι 
ο Πολιτιστικός Σύλλογος σε 
συνεργασία με τους τοπικούς 
φορείς μερίμνησε για ελεύθε-
ρη κατασκήνωση. Το ποτάμι 
γέμισε σκηνές. Τα καφενεία 
και οι ταβέρνες του χωριού 
γέμισαν επισκέπτες. Πάνω 
από τρεις χιλιάδες θεατές 
βρέθηκαν στον χώρο των συ-
ναυλιών. Την πρώτη μέρα εμ-
φανίστηκαν οι Χαϊνηδες και ο 
Θανάσης Παπακωνσταντίνου. 
Την δεύτερη ο Γιάννης Χαρού-
λης και ο Σωκράτης Μάλαμας. 
Εκεί επικράτησε το αδιαχώ-
ρητο. Απόλυτη επιτυχία κατά 
γενική ομολογία. Το χωριό 
έζησε μια ατμόσφαιρα διαφο-
ρετική από άλλες φορές. Σαν 
Καστελλιώτης ένιωσα περή-
φανος, όταν μιλώντας με επι-
σκέπτες και δημοσιογράφους 
όλοι τους μόνο καλά λόγια εί-
χαν να πουν για τα Καστέλλια 
και τις συναυλίες.
Μεγάλη εντύπωση τους 

έκαναν ο επαγγελματισμός 
των εθελοντών του Συλλό-
γου. Αναφερόμενοι δε σε κά-
ποιες εμπειρίες που είχαν από 
άλλες εκδηλώσεις σε Χωριά 
ανά την Ελλάδα, μ’ έκαναν 
να σκεφθώ ότι παρά τις γκρί-
νιες και τις συγκρούσεις μας 
έχουμε κάνει πολύ δρόμο και 

ότι παρά τις δυσκολίες και τις 
κακές συγκυρίες έχουμε αφή-
σει τους άλλους πίσω μας. Εξ 
άλλου αν συμφωνούσαμε σε 
όλα θα ήμασταν ένα πολύ βα-
ρετό Χωριό...

• Υπήρξαν άνθρωποι που 
διαφώνησαν με το πλήθος και 
το είδος των εκδηλώσεων. 
Έχουν και αυτοί δίκιο. Πέρα 
όμως από την έκφραση άπο-
ψης και την κριτική όλοι πρέ-
πει να σκεφθούμε το εξής: 
Οι δράσεις των Συλλόγων 
απαιτούν συμμετοχή. Σε ό,τι 
μπορεί ο καθένας. Την μέρα 
αιμοδοσίας που οργανώθηκε 
πήγαν 6 (έξι) Καστελλιώτες. 
Ας ευχαριστήσουμε αυτούς 
που πήγαν να δώσουν αίμα. 
Τα υπόλοιπα είναι περιττά. 
Ημερίδες ή ομιλίες που θα 
μπορούσαν να οργανωθούν 
παράλληλα με τις συναυλίες 
θέλουν προβληματισμό, προ-
τάσεις και οργάνωση. Και το 
κυριότερο πρωτοβουλία. Ο κα-
θένας ανάλογα με το αν μπο-
ρεί ή θέλει δύναται να παρα-
κολουθήσει όποια εκδήλωση 
επιλέξει. Το κυριότερο όμως 
είναι η συμμετοχή με όποιο 
τρόπο μπορεί ο καθένας μας. 
Οι Σύλλογοι δεν είναι ιερα-
τεία, είναι οι άνθρωποί τους 
είτε είναι μόνιμοι κάτοικοι είτε 
επισκέπτες.
Μετά από τόσο καλές και 

επιτυχημένες εκδηλώσεις οι 
Σύλλογοι πρέπει να πιέσουν 
τους δημόσιους φορείς για 
καλύτερη τεχνική υποστή-
ριξη. Πιο απλά μάζεμα των 
σκουπιδιών όσο γίνεται πιο 
γρήγορα μετά τις εκδηλώσεις. 
Περισσότεροι κάδοι ιδιαίτερα 
ανακύκλωσης. Τις μέρες των 
εκδηλώσεων που δουλεύουν 
τόσοι επαγγελματίες σ’ ένα 
μεγάλο μέρος του Δ. Δελφών 
καλό είναι και ο Δήμος να με-
ριμνά για τα σκουπίδια. Επί-
σης, πυρασφάλεια. Πολύ ση-
μαντική ιδιαίτερα στο ποτάμι. 
Ο κόσμος σε γενικές γραμμές 
προσέχει αλλά πάντα υπάρ-
χει κίνδυνος ατυχήματος π.χ. 
βραχυκύκλωμα.
Τέλος θέλω να δώσω συγ-

χαρητήρια στις γυναίκες και τα 
παιδιά του Πολιτιστικού Συλ-
λόγου όπως επίσης και στους 
δύο Προέδρους των Συλλό-
γων για την αφοσίωση και τον 
εθελοντισμό επαγγελματικού 
επιπέδου. Χάρισαν στο χωριό 
αξέχαστες στιγμές. Δεν ανα-
φέρω ονόματα –συγχωρήστε 
με– γιατί δεν θέλω ν’ αφήσω 
κανένα απέξω. Ειδική μνεία 
και στα μέλη του Κοινοτικού 
Συμβουλίου που έκαναν και 
αυτοί ότι μπορούσαν για την 
επιτυχία των γιορτών. Όλοι 
αυτοί οι άνθρωποι ξενύχτη-
σαν, κουράστηκαν, θύμωσαν, 
πικράθηκαν αλλά ταυτόχρο-
να ένιωσαν ικανοποίηση γιατί 
κατάφεραν να υλοποιήσουν 
αυτό που οραματίστηκαν.
Πολλές φορές δεν βλέπου-

με αυτό που είναι ακρι βώς 
μπροστά μας. Τι εννοώ: Κά-
ποιο άτομο από κοντινό χωριό 
μου είπε ένα βράδυ των εκδη-
λώσεων. «Μας αρέσει να ερ-
χόμαστε στα Καστέλλια στις 
εκδηλώσεις σας. Πάντα περ-
νάμε καλά γιατί εσείς οι Κα-
στελλιώτες είστε ιδιαίτεροι 
άνθρωποι». Και του χρόνου, 
καλύτερα.

Ο ΕΚΔΟΤΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ
Αδίστακτα θα μπορούσε 

να του αποδοθεί τιμητικά ο 
τίτλος: «Ο ∆ΑΣΚΑΛΟΣ» με 
κε φαλαία γράμματα. ∆εν εί-
ναι λίγο, διότι δεν κράτησε 
απλώς την από την Τουρκο-

κρατία πνευματική παράδοση 
του Χωριού μας, αλλά μαζί με 
το συνάδελφο του τον έτερο 
τον Αθανάσιο Αποστολόπου-
λο, το δίδυμο των δυό Σταθό-
πουλος - Αποστολόπουλος, 
ακόμη από το 1922 μέχρι τη 
συνταξιοδότηση τους, λίγα 
χρόνια πριν από το Β΄ Παγκό-
σμιο Πόλεμο, ανέδειξαν πρω-
τεύοντες μαθητές σειρές ολό-
κληρες από Καστελλιωτάκια, 
που σπουδάζοντας επιδέξια 
σε όλες ανεξαιρέτως τις επι-
στήμες αναδείχτηκαν κορυ-
φαίοι στις επιδόσεις τους και 
κατέληξε ο ένας στους τρεις 
Καστελλιώτες να είναι πτυχι-
ούχος Ανωτάτων Σχολών και 
παρά πέρα να πλουτίσουν τη 
Χώρα μας με την πνευματική 
τους προσφορά.
Ο Ηλίας Σταθόπουλος γεν-

νήθηκε στα Καστέλλια το 
1883. Μετά από τις εγκύκλι-
ες σπουδές του, εφοίτησε 
στο περίφημο για την εποχή 
εκείνη Μαράσλειο ∆ιδασκα-
λείο, έχοντας Καθηγητές του 
μεταξύ των άλλων τον ∆ημή-
τριο Λάμψα και τον Θεόφιλο 
Βορέα και το 1908 έλαβε το 
πτυχίο του, αποφοιτώντας με 
τον βαθμό άριστα. ∆ιορίστηκε 
στην αρχή στην Πολύδροσο 
και έλαβε μέρος σε όλους 
τους πολέμους 1912-1922 
και αποστρατευθείς τοποθε-
τήθηκε οριστικά ως διδάσκα-
λος το ∆ημοτικό Σχολείο του 
Χωριού μας, όπου και εδίδαξε 
με επιτυχία μέχρι το τέλος της 
καριέρας του.
Καθ’ όλη την διάρκεια της 

διδασκαλικής του θητείας πα-
ρέμεινε, ως ∆ιευθυντής του 
Σχολείου και έτυχε πολλών 
ευαρεσκειών και διακρίσεων 
για το πολλαπλό έργο του. 
Έτσι με το από 1/7/1930 έγ-
γραφο του Επιθεωρητή των 
∆ημοτικών Σχολείων Φωκί-
δος, του εκφράζεται η ευαρέ-
σκεια για την εσωσχολική και 
εξωσχολική δράση του. Με 
το από 27/6/1932 όμοιο για 
την δημιουργία δύο λαμπρών 
σχολικών κήπων και να βαίνει 
προς την λύση του το διδακτι-
κό πρόβλημα. Στη συνέχεια 
με το από 27/6/1933 όμοιο, 
για την δράση του προς ανέ-

γερση τετραταξίου διωρόφου 
διδακτηρίου και την ίδρυ-
ση και καλλιέργεια των δύο 
σχολικών κήπων. Ομοίως με 
το από 30/6/1933 έγγραφο 
του ιδίου Επιθεωρητού, του 

απονέμεται το γέ-
ρας του Ν. 3215, 
για την εντός και 
εκτός του σχο-
λείου δράση του. 
Τέλος με το από 
12 ∆εκεμβρίου έγ-
γραφο του Υπουρ-
γείου Παιδείας, 
ύστερα από δημο-
σιευθείσα Υπουρ-
γική Πράξη στην 
Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, του 
απονέμεται έπαι-
νος και τιμητική 
διάκριση με γέρας 
επτακοσίων δραχ-
μών, για την επιμέ-
λεια και τον ζήλο 
στην εξάσκηση 
των διδασκαλικών 
του καθηκόντων. 
Όμοιος έπαινος 

επίσης του απονέμεται με το 
από 22/6/1934 έγγραφο του 
Επιθεωρητού ∆ημ. Εκπαιδεύ-
σεως Φωκίδος.
Τις παραπάνω διακρίσεις τις 

παραθέσαμε για να καταδει-
χτεί, όχι μόνον το μέγεθος των 
δραστηριοτήτων του, αλλά κυ-
ρίως η διάκρισή του, ως ενός 
επίλεκτου στελέχους της Ελ-
ληνικής Εκπαιδεύσεως. Πέρα 
όμως από όλα αυτά, εκείνο 
που πρέπει να υπογραμμι στεί 
και να θεωρείται, ως η πιο με-
γάλη του προσφορά είναι, ότι 
χάρις σ’ αυτόν και μόνον και 
στις άοκνες και συντονισμέ-
νες ενέργειες του προς πάσαν 
κατεύθυνση και την συνεχή 
πίεση και την επαφή του με 
τους Κυβερνητικούς παράγο-
ντες της εποχής, το Χωριό μας 
απέκτησε το λιθόκτιστο κτή-
ριο του ∆ημοτικού μας Σχο-
λείου που του είναι αληθινό 
κόσμημα και που πιστεύουμε, 
ότι σύντομα, μετά την παύση 
της λειτουργίας του ως ∆ημο-
τικού Σχολείου, σίγουρα θα 
εύρει μιαν ανάλογη χρησιμο-
ποίηση π.χ. ως Λαογραφι κού 
Μουσείου, Εκθέσεως Φωτο-
γραφιών, Βιβλιοθήκη, στεγά-
σεως Συλλόγων του Χωριού 
μας ή άλλως διδακτηρίου 
άλλων πνευματικών δραστη-
ριοτήτων. Το πέρασμά του ως 
∆ασκάλου του Χωριού μας, 
αναμφισβήτητα άφησε ένα τε-
ράστιο κοινωνικό, μορφωτικό 
αλλά και εθνικό έργο.    Χ.

ΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΑΣ

ΗΛΙΑΣ ΕΥΘ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
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