
λευταία φορά τον εκλεκτό συ-
νάδελφο και Πρώην Αρχηγό 
Γενικού Επιτελείου Αεροπορί-
ας Αντιπτέραρχο (Ι) (ε.α.) Πα-

πανικολάου Αλέξανδρο (2141) 
του Παναγιώτη, ο οποίος γεν-
νήθηκε στα Καστέλλια Ν. Φω-
κίδος το έτος 1927. Εισήχθη 
στη Σχολή Αεροπορίας/Τμήμα 
Ικάρων το έτος 1947 και ονο-
μάσθηκε μόνιμος Ανθσγός το 
1949. Διεγράφη από τις τά-
ξεις της ΠΑ στις 09-2-1975, 
λόγω αποστρατείας με το 
βαθμό του Αντιπτεράρχου και 
τον τίτλο του επιτίμου Αρχη-
γού Γενικού Επιτελείου Αερο-
πορίας. Κατά τη διάρκεια της 
σταδιοδρομίας του διετέλεσε:
Αρχηγός Γενικού Επιτελεί-

ου Αεροπορίας από 25-11-73 
έως 23-1-75.
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ΤΕΤΡΑΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΙΕΩΝ:
Κυτινίου - Ερινεού - Βόϊου και Πίνδου ή Ακύφαντος
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Ταχ. Γραφείο
Κ.Ε.Μ.Π.Α.

Πού είναι εκείνα τα χρόνια με τα πλού-
σια αμπέλια μας που διέθετε το καθένα 
νοικοκυριό του Χωριού μας για τη ζηλευ-
τή παραγωγή του κρασιού της χρονιάς! 
Τρύγος-θέρος-πόλεμος, όπως λέγανε 
χαρα κτηριστικά τότε. Είχαν προηγηθεί 
έγκαιρα τα κλαδέματα στα κλήματα, μ’ 
εκείνα τα ανεπανάληπτα κλαδευτήρια, 
και οι κομμένες βέργες σε δέματα περί-
μεναν τη Λαμπρή, για να γίνουν μοναδι-
κή θράκα για τ’ αρ νιά. Για ν’ ακολουθή-
σουν τα σκαψίματα με τα κολοβατιανά 
συνάφια που ξαπέζευαν κάθε άνοιξη στο 
Χωριό, με συνέχεια τα σκαλίσματα, τα 
ψεκαρίσματα με την «ψιχαστήρα» και τα 
θειαφίσματα με το θειαφολόϊ, πολεμώ-
ντας τον περονόσπορο και το στάχτωμα.
Και ύστερα –χρονικοίς μέσα στ’ αμπέ-

λι που σε ήθελε δικόν του καταδικόν του, 

για να καρπίσει– και ύστερα τα διπλά 
και τριπλά ξεφυλλίσματα και η μεγάλη 
απαντοχή όλων που ήταν σαν παράκλη-
ση και εσώψυχη προσευχή, να βοηθή-
σει κι ο καιρός, για να μην πάθουν όσο 
να φτάσωμε στον τρύγο. Και ερχόταν ο 
χρυσός μήνας ο Οκτώβριος που αποφά-
σιζε η Κοινότητα να μπούμε στον τρύ-
γο. Πανστρατιά όλη η οικογένεια από 
βρέφη μέχρι παππούδες όλοι στο πόδι. 
Είχαν πλυθεί με ποτάσα και σουμπλιμέ 
τα βαρέλια και είχαν ρουπώσει στο αυ-
λάκι, είχαν επιστρατευτεί τα κοφίνια και 

είχαν μουσκέψει οι γιδιές, είχαν μοσκο-
πλυθεί οι τραπεζονιές και περίμεναν το 
σύντσιπρο κι απ’ την άλλη οι κάδες με 
το στούμπο με τα κομμένα ξεκλώναρα 
στον πάτο σε δόντια, είχαν μεταφερθεί 
στ’ αμπέλια για το στούμπισμα των στα-
φυλιών. Κι εκεί μέσα ρίχνονταν κοσμά-
δια, κορίθια σκυλοπνίχτες, ασπρούδες 
και ξερασπρούδες, κοκκινάρες κι ακό-
μα γαλανά, ραζακιά και γριπιώτικα και 
γίνονταν μούστος. Κι εμείς τα παιδιά τα 
στουμπούσαμε, με τι χαρά!
Με το καπάκι γεμίζονταν οι γιδιές και 

με τα ζα μεταφερόταν ο μούστος και ρι-
χνόταν στην τραπεζονιά, όπου άρχι ζε ο 
βρασμός. Κι ύστερα απ’ την καρνέλη, 
που από μέσα είχε μονωθεί με σπαράγ-
για για να βγαίνει ο μούστος καθαρός 
χωρίς τσίπουρα, ριχνό ταν στα βαρέλια 
και μόλις σταματούσε το βράσιμο έπεφτε 
το ρετσίνι και με την όκνα ταπώνονταν 
για ν’ ανοιχτούν οι πύροι παρεκότερα με 
το μοσκοβολιστό κρασί το ψημένο.
Στο μεταξύ στα τσίπουρα που απόμε-

ναν στην τραπεζονιά, ρίχνο νταν μερικοί 
τενεκέδες νερό και ξανάρχιζε ο βρασμός 
και σε λίγες μέρες πιάναμε εκείνον τον 
αλησμόνητο τσιπουρίτη, που πινόταν μέ-
χρι ν’ ανοί ξει το πρώτο γιοματάρι. Πού 
είναι τον εκείνος ο τρύγος; Τον κατάπιαν 
οι καιροί, όπως και τόσα άλλα.

Χ.-

Ο ΤΡΥΓΟΣ
ΤΟ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΑΣ

(Συνέχεια στη σελίδα 4)(Συνέχεια στη σελίδα 6)

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ
Καίτοι οι Καστελλιώτες είμαστε σκορπισμένοι από εδώ και από 

εκεί και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και προκομμένοι, όπως 
τουλάχιστον λένε οι γύρω μας, όμως δεν παύουμε ποτέ κι εμείς 
και τα παιδιά μας να νοσταλγούμε το Χωριό μας και να το φροντί-
ζουμε με κάθε τρόπο. Καρποί αυτής της αθεράπευτης αγάπης μας 
είναι και οι Σύλλογοι που λειτουργούν σήμερα. Στο Χωριό είναι 
εδραιωμένοι και λειτουργούν αξιοζήλευτα ο Σύλλογος των Γυναι-
κών και ο Πολιτιστικός Σύλλογος, με σειρά παντοιοτρόπων εκδη-
λώσεων, αλλά και με σειρά επιτευγμάτων στο ενεργητικό τους για 

όχι μόνο από τους συγγενείς 
και φίλους, αλλά και από πλή-
θος συναδέλφων του. Μεταξύ 
των παρευρεθέντων παρέ-
στησαν ο τέως Πρωθυπουρ-
γός κ. Ι. Γρίβας, ο Δήμαρχος 
Παπάγου κ. Βασίλειος Ξύδης, 
οι κ. Βασίλειος Κόκκινος, Κων/
νος Μπακάλης, Δημήτριος 
Κουτρούμπας, ο Αρχηγός της 
Π.Α. πτ/χος Αντώνιος Τσαντι-
ράκης επικεφαλής ανώτατων 
αξιωματικών, οι διατελέσα-
ντες αρχηγοί Περικλής Οικο-
νόμου, Δημήτριος Παπαγε-
ωργίου, Αθανάσιος Τζογάνης, 
Ιωαν. Μαυράκης, Δημήτριος 
Λυτζεράκος, Γιώργος Αυλωνί-
της, Γιώργος Αντωνετσής και 
Παναγιώτης Παπανικολά-
ου, πολλοί Καστελλιώτες, το 
Προεδρείο του Συλλόγου μας 
και πλήθος κόσμου. Καθ’ όλη 
την διάρκεια της νεκρώσιμης 
ακολουθίας, τιμητική φρουρά 
από έξι ανωτάτους αξιωμα-
τικούς της Πολεμικής Αερο-
πορίας με επίσημη στολή, 

«ΕΦΥΓΕ Ο ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΣ ΤΗΣ ΡΟΥΜΕΛΗΣ»
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Π. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Το μεσημέρι της 30ης Οκτωβρίου 2012 έφυγε από κοντά μας 
ο Επίτιμος Αρ χηγός του Γενικού Επιτελείου της Αεροπορίας, 
ο διακεκριμένος συμπολίτης μας Πτέραρχος Αλέξανδρος Π. 
Παπανικολάου. Η εκφορά της σορού του, έγινε την επομένη 
από τov Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου 
στο Κοιμητήριο Παπάγου. Η συρροή του κόσμου 
που τον τίμησε υπήρξε μεγάλη, κατά εκατοντάδες,

πλαισίωνε το επι-
καλυμμένο με την 
ελληνική σημαία φέ-
ρετρο και πάνω το 
πηλίκιό του, με την 
έκθεση σε πλαίσιο 
των τιμητικών του 
διακρίσεων από 
μετάλλια και τιμητι-
κούς σταυρούς και 
τα παράσημα του, 
το οποίο κρατούσε 
αξιωματικός της 
Αεροπορίας.
Περαιωθείσης της 

νεκρώσιμης ακο-
λουθίας, πρώτος 
τον νεκρό αποχαι-
ρέτησε με εκτενή 
αναφορά του στη 
στρατιωτική του 
βιογραφία, ο Ταξί-
αρχος της Αεροπο-
ρίας κ. Αριστοτέλης 
Μερεβής, ο οποίος είπε:
Με βαθιά θλίψη, συγκε-

ντρωθήκαμε σήμερα εδώ, για 
να αποχαιρετήσουμε για τε-

Αρχηγός Αρχηγείου Τακτι-
κών Αεροπορικών Δυνάμεων 
από 5-7-71 έως 25-7-73.
Επιπλέον υπηρέτησε ευδό-

κιμα σε διάφορες 
Μονάδες της Πολε-
μικής Αεροπορίας 
αναλόγως του βαθ-
μού του και συγκε-
κριμένα:
Στην Αεροπορική 

Βάση Ελευσίνας
Στην Αεροπορική 

Βάση Λάρισας
Στην Αεροπορική 

Βάση Φαλήρου
Στην 110 Πτέρυγα 

Μάχης
Στην 115 Πτέρυγα 

Μάχης, ως Δκτής
Στο ΓΕΑ/Β3
Στην 127 ΣΑΒ
Στο ΓΕΑ / Α’ Κλά-

δος, ως Δντής
Στο Νατοϊκό Αε-

ροπορικό Στρατη-
γείο της Νάπολης/
Ιταλία
Λόγω των εξαί-

ρετων υπηρεσιών 
του στην Πολεμική 

Αεροπορία τιμήθηκε με τα 
παρακάτω μετάλλια και πα-
ράσημα:
Πολεμικός Σταυρός Α’ Τά-

ξης
Μετάλλιο Στρατιωτικής Αξί-

ας Γ’ Τάξης
Χρυσό Σταυρό του Φοίνικα 

μετά Ξιφών
Χρυσός Σταυρός Γεωργίου 

Α’
Ταξιάρχης του Φοίνικος
Μετάλλιο Στρατιωτικής Αξί-

ας Α’ Τάξης
Ανώτερο Ταξιάρχη Τάγμα-

τος του Φοίνικα
Ευαρέσκεια Αρχηγού Αρχη-

γείου Αεροπορίας

Η Πολεμική Αεροπορία τι-
μώντας την προσφορά του 
τον κατευοδώνει στην τελευ-
ταία του κατοικία. Ας είναι 
ελαφρύ το χώμα που θα τον 
σκεπάσει και ας αναπαύε-
ται εν ειρήνη. Ο Πανάγαθος 
Θεός ας απαλύνει τον πόνο 
των οικείων του και ας τους 
δώσει κουράγιο, υπομονή και 
παρηγοριά.
Αιωνία του η μνήμη.

Ταξχος (Δ)
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΕΡΕΒΗΣ

Δντής ΓΕΑ/Β3

Ακολούθως τον λόγο έλαβε 
ο συμπολίτης μας (από την 
Πολύδροσο Παρνασσίδος) Δ/
νων Σύμβουλος Ε.Α.Α.Α. κ. Γε-
ώργ. Β. Κασσαβέτης, ο οποί-
ος αναφέρθηκε εκτενέστατα 
στην εν γένει στρατιωτική του 
σταδιοδρομία, αλλά κυρίως 
στα επιτεύγματά του κατά 
την διάρκεια της Αρχηγίας 
του στην Αεροπορία, είπε:

Ύστατο Χαίρε
Στον Πτέραρχο (Ι)-Επίτιμο

Α/ΓΕΑ Αλέξανδρο
Παπανικολάου

Αλησμόνητε Πτέραρχε - Αρ-
χηγέ Αλέξανδρε Παπανικολά-
ου
Κανένας πόνος της ζωής 

δεν είναι τόσο βαθύς, που 
να μπορεί να συγκριθεί με 
το θάνατο, αυτόν τον αιώνιο 
ανταγωνιστή της. Αυτόν τον 
ακαταμάχητο πόνο βιώνουμε 
όλοι εμείς που είμαστε εδώ 
σήμερα για να σε κατευοδώ-
σουμε στο μεγάλο σου ταξίδι, 
στην τελευταία σου πτήση 
στην αιωνιότητα.
Τελείωσες το Γυμνάσιο Αμ-

φίκλειας σε μια πολύ δυσχερή 
για τη χώρα περίοδο, κατά 
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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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Γυρολόγος
Ο Γυρολόγος στο Χωριό
μέσα σ το ξεκαλοκαιριό,
πρώτα -και με καπρίτσια-
στη ρούγα τα κορίτσια,
τον βλέπουν και κοκκιάζουν
πραμμάτειες ν’ αγοράζουν.

-Τί είναι πάλι ετούτο
τ’ αλλοιώτικο το φρούτο-
σε πειρασμό να μπαίνεις,
πολλά να καραντάρεις
(κόσμος! να μη χορταίνεις)
και τι να πρωτοπορείς!

Βραχιόλια, δαχτυλίδια,
χτενάκια, μπιχλιμπίδια,
και πούδρες και φτιασίδια
για μάτια και για φρύδια,
καρφίτσες και στεκάκια
τσιμπίδια, τσιμπιδάκια
καθρέφτες, καθρεφτάκια,
ποια να πρωτοπροφτάσει
ποια πρώτη ν’ αγοράσει.

Στο πάγαινε στο έλα
η κάθε μια κοπέλλα
με προσοχή με χάρη
το διάλεγμα να γίνει,
ό, τι και αν θα πάρει
με νόημα για εκείνη
πάνω της να ταιριάζει
να φέγγει να φαντάζει
στην εκκλησιά στο χάζι,
την όψη της ν’ αλλάζει.
Κι όλες όσες τη βλέπουν
θαμπές να κοντοστέκουν,
-τα μάτια τους καντήλια-
να σκάζουν απ’ τη ζήλεια.

Α. Καστελλιώτης
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
ΚΟΥΓΙΑΝΟΥ

Δέκα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα 
το ημερολόγιο έδειχνε 8 Δεκεμ-
βρίου 2012. Ογδονταέξι χρόνια 

πριν από το ξημέρωμα αυτό 
έρχεται στη ζωή η μητέρα μου. 
Παιδί μιας πολυμελούς οικογέ-
νειας θα της δοθούν εκτός από 
το όνομα εμπειρίες και αξίες 
που δύσκολα κάποιος κληροδο-
τεί συνολικά στα παιδιά του ακό-
μη και σήμερα.
Η επιβίωση στην Ελλάδα των 

πολέμων χάραξε ανεξίτηλα τις 
ψυχές και τα σώματα των αν-
θρώπων τότε. Η μητέρα μου δεν 
αποτέλεσε εξαίρεση. Το κυνήγι 
της ζωής έχει ήδη αρχίσει.
Οι ανάγκες των καιρών την 

οδηγούν στην Αθήνα όπου πα-
ντρεύεται και δημιουργεί οι-
κογένεια. Εντάσσεται στους 
γρήγορους και ραγδαία εξελισ-
σόμενους ρυθμούς μιας πόλης-
μητριάς, αλλά ποτέ δεν αφομοι-
ώνει τον κυνισμό της. Αντίθετα 
θα γυρίζει πάντα στην πατρική γη 
και όταν οι ανάγκες θα την κρα-
τούν μακριά θα την αποζητά με 
αγωνία. Πιστεύω ακράδαντα ότι 
μέχρι και την τελευταία της στιγ-
μή η γη αυτή και οι αγαπημένες 

μνήμες των προγόνων είναι τα 
φώτα του φάρου που την κράτη-
σαν και την προφύλαξαν μακριά 
από σκοπέλους και ύφαλους.
Σταθερή στις απόψεις της και 

αδιαπραγμάτευτη όσον αφορά 
παραδόσεις και ηθικές αξίες 
αναζητούσε με δυναμισμό και 
με ανεξάντλητη ενέργεια να ανα-
βαθμίζει διαρκώς την ποιότητα 
ζωής της οικογένειας.
Αλλά καθώς μόνο ο χρόνος 

οριοθετεί τα πάντα, δέκα λεπτά 
μετά τα μεσάνυχτα και είκοσι 
δύο μέρες πριν την έλευση του 
νέου έτους ένας κύκλος ζωής 
κλείνει σεμνά και αθόρυβα ακρι-
βώς όπως άρχισε.
Αγαπημένη μου μητέρα σε 

χαιρετώ με σεβασμό και σε ευ-
χαριστώ για όλα όσα μου δίδα-
ξες και κυρίως για όσα με σο-
φία και αγάπη μου υπέδειξες να 
αποφεύγω. Καλό ταξίδι και καλή 
αντάμωση.

Η κόρη σου ZOZETA

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΛΑΜΠΙΡΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΛΑΜΠΙΡΗ – 
ΛΕΥΚΑΔΙΤΟΥ

Όπως έζησαν αγαπημένοι 
έτσι και έφυγαν σχεδόν μαζί το 
ζευγάρι ο Χαράλαμπος Λαμπί-
ρης και η σύζυγός του Μαρία Ι. 
Λευκαδίτου. Πρώτος έφυγε στο 
νεκροταφείο Ζωγράφου στην 
Αθήνα. Υπήρξε ένας καθ’ όλα 
αξιόλογος άνθρωπος λάτρης 
του χωριού μας. Ήτο έμπειρος 
καφέδων και μάλιστα στο στοι-
χείο του εκδήλωσε έμπρακτα την 
αγάπη του για το χωριό, εγκαθι-
στώντας καφεκοπτικό μηχάνημα 
στο παντοπωλείο του Ευθυμίου 
Αποστολοπούλου.

Λίγους μήνες αργότερα την 
1η Οκτωβρίου 2012 τον ακο-
λούθησε και η Μαρία ύστερα 
από πολύχρονη αρρώστεια και 
ετάφη πλησίον του συζύγου της. 
Η Μαρία με ακοίμητη τη φλόγα 
της προκοπής τελειώνοντας το 
σχολείο κοντά στο θείο της τον 
γιατρό τον Πολύκαρπο Καραπλή 
ήρθε στην Αθήνα και άρχισε να 
εργάζεται στην Γυναιοκολογική 
Κλινική του, που τότε στεγαζό-
ταν στην οδό Ζωοδόχου Πηγής 
6, προκειμένου να παρακο-
λουθήσει μαθήματα και να έχει 
και πρακτική άσκηση με σκοπό 
να πάρει το δίπλωμα της μαίας 
(μαμή).
Ο πόλεμος όμως 1940 – 41 

ματαίωσε τα σχέδιά της και επέ-
στρεψε στο χωριό μας. Σε λίγο 
όμως παντρεύτηκε με τον Χαρά-
λαμπο Λαμπίρης και αποτέλεσε 
ένα πραγματικά ταιριαστό ζευγά-
ρι και σχημάτισαν με το γιο τους 
το Δημήτρη που πέρασε όλα τα 
παιδικά του χρόνια στο χωριό 
μας μια ζηλευτή οικογένεια.
Τα «Κ.Ν.» συλλυπούνται το γιο 

τους, τα δύο τους εγγόνια και 
τους λοιπούς συγγενείς τους.
Ας είναι και των δύο η μνήμη 

τους αιώνια.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Την 24η Φεβρουαρίου 2012 

απεβίωσε στην Αθήνα και ετά-
φη ο εγκατεστημένος από πολλά 
χρόνια συμπολίτης μας Αθανάσι-
ος Δημ. Αποστολόπουλος. Σ’ όλη 
του τη ζωή υπήρξε ένας άνθρω-
πος προσηνής και αγαπητός, για 
όσους τον συναναστρέφονταν. 
Ιδιαίτερη αδυναμία έδειχνε για το 
χωριό μας που το νοσταλγούσε 

Αυτοί που μας έφυγαν

Γράμμα του εκδότη
Τον τελευταίο χρόνο κάθε 

φορά που ετοιμάζουμε την 
έκδοση των Κ.Ν. έχουμε 
την αίσθηση ότι βγάζου-
με το τελευταίο φύλλο. Οι 
εισφορές των Καστελλιω-
τών έχουν μειωθεί αισθη-
τά τους τελευταίους μήνες 
συνέπεια της κρίσης.
Ο Σύλλογος δεν έχει άλ-

λους χρηματικούς πόρους 
και η έντυπη έκδοση της 
εφημερίδας καθίσταται 
προβληματική. Ίσως στα 
επόμενα τεύχη –αν αυτά 
υπάρξουν– χρειαστεί να 
μειώσουμε τις σελίδες και 
να υποβαθμίσουμε την ποι-
ότητα της έκδοσης.
Ήδη από πέρυσι το τυπο-

γραφείο έχει προχωρήσει 
σε σημαντικές μειώσεις 
κόστους αλλά αυτό δεν 
έχει σταθεί αρκετό. Από το 
καλοκαίρι και μετά έχουμε 
δημιουργήσει ηλεκτρονι-
κή έκδοση σαν λύση ανά-
γκης αλλά αγωνιζόμαστε 
να κρατήσουμε το έντυπο 
ζωντανό.
Έχουμε ζητήσει την βοή-

θειά σας στο παρελθόν την 
ζητάμε και τώρα. Ζητάμε 
οικονομική στήριξη όσο 
αυτό είναι δυνατόν, ζητάμε 
τις ιδέες σας και την συμμε-
τοχή σας. Οι σύλλογοι χω-
ρίς τους ανθρώπους τους 
απλώς δεν υπάρχουν.

ΓΑΜΟΙ
Στις 15 Δεκεμβρίου 2012, 

στην Αθήνα, ο Βασίλης Κα-
ρακλιούμης (εγγονός του Γε-
ωργίου Πέτρου και υιός της 
Γεωργίας) παντρεύτηκε τη 
Μαρία Νικηφόρου.

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ
Η Μαρία Ευσταθίου Αγα-

πητού και ο Δημήτριος Γε-
ωργίου Κοντολάτης από τη 
Γραβιά αρραβωνιάστηκαν 
στις 24-12-2012.

ΚΗΔΕΙΕΣ
Απεβίωσε στη 01-10-2012 

και κηδεύτηκε στο νεκρο-
ταφείο Ζωγράφου η Μαρία 
Λαμπίρη κόρη του Ιωάννου 
και της Μαγδαληνής Λευκα-
δίτη.
Απεβίωσε στην Αθήνα στις 

30-10-2012 και κηδεύτη-
κε την επομένη με όλες τις 
προσήκουσες τιμές στo νε-
κροταφείο Παπάγου ο διακε-
κριμένος συγχωριανός μας 
Αλέξανδρος Π. Παπανικολά-
ου, Επίτιμος Αρχηγός Γ.Ε.Α. 
ετών 85.
Απεβίωσε και κηδεύτηκε 

στην Αθήνα στις 08-12-2012 
η Γαρυφαλλιά Κουγιανού το 
γένος Παπανικολάου ετών 
86.
Απεβίωσε στις 06-01-2013 

και κηδεύτηκε την επομένη 
στη Λάρισα η Μαίρη χήρα 
Πανουργιά Ι. Παπαϊωάννου.
Απεβίωσε στις 15-01-2013 

στην Αθήνα και κηδεύτηκε 
στο νεκροταφείο Ηλιούπο-
λης στις 18-01-2013 ο Πανα-
γιώτης Σίμος.
Απεβίωσε στην Αθήνα στις 

16-02-2013 και κηδεύτηκε 
την επομένη στα Καστέλλια 
ο στρατηγός Βασίλειος Λευ-
καδίτης ετών 91.

ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
H Αλεξάνδρα Παπανικο-

λάου, κόρη του Νίκου και 
εγγονή του Γεωργίου και της 
Αλεξάνδρας Παπανικολάου, 
τελείωσε την οδοντιατρική 
Αθηνών και ολοκλήρωσε και 
το μεταπτυχιακό της στην 
αισθητική οδοντιατρική στο 
gIDE/UCLA. Μάλιστα στις 
τελικές εξετάσεις στο UCLA 
ήρθε τρίτη!
Πλέον τα «K.N.» εύχονται 

καλή σταδιοδρομία. Και κα-
λές… δουλειές!

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Οι Μαρία Ζέτα και Έφη 

Κυριαζή προσέφεραν για 
τους σκοπούς του Συλλόγου 
μας 150 ευρώ εις μνήμην 
Στάθη Κοντολάτη.

Σε μνήμη της μητέρας 
τους Γαρυφαλλιάς Κουγια-
νού το γένος Παπανικολάου, 
οι αδελφές Ζοζέτα και Μαρ-
γαρίτα Κουγιανού προσέφε-
ραν 100 ευρώ στα «Κ.Ν.».
Η Ιωάννα Ράντη και ο Νί-

κος Ζορμπάς προσέφεραν 50 
ευρώ στα «Κ.Ν.» σε μνήμη 
Γεωργίου και Παναγιωτί-
τσας Ράντη.
Σε μνήμη του συζύγου της 

Παναγιώτη Σίμου η Αργυρώ 
Σίμου προσέφερε 40 ευρώ 
για τους σκοπούς του Συλ-
λόγου μας. 

ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΕ ΜΝΗΜΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
Π. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Οικογένεια Μιχάλη
Τριάμπελα 100 €

Οικογένεια Παναγιώτη
Καραγιάννη 300 €
Ζανίν Κακάτσιου 50 €
Ρίτα Κακάτσιου 50 €
Τζένη Γεωργίου
Παπανικολάου 50 €
Βάνα Δρακοπούλου 50 €
Κατερίνα
Παπαδοπούλου 50 €
Βιβή Καμβύση 60 €
Βιβή Αναστασίου 50 €
Οικογένεια Αθανασίου
Π. Παπανικολάου   50 €
Οικογένεια Ευαγγέλου
Π. Παπανικολάου   50 €
Οικογένεια Ευθυμίου
Π. Παπανικολάου   50 €
Ευθύμιος Νικολάου
Παπανικολάου 200 €
Διονύσης Πουρνός
Έφη Αποστολοπούλου   50 €

ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΑΣ ΑΠΕΣΤΕΙΛΑΝ
  Ευρώ
Σίσσυ Ανδρέα Τσακάλου Αθήνα 50
Ελένη Κουτρούμπα Αθήνα   20
Λέζα Παναγιώτα Αθήνα   30
Μαρία Μαλεβίτση Αθήνα   20
Δημήτριος Μπούγας Γραβιά   50
Μαρία και Ελένη Γεωργίου Στοφόρου Λαμία   50
Χριστίνα Κοράκη (το γένος Γ. Σταματέλου)  Η.Π.Α. 200$
Έφη Κυριαζή Αθήνα 100
Μαρίνα Στοφόρου Αθήνα   40

(Συνέχεια στη σελίδα 3)
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ολοφάνερα. Ασχολήθηκε με το 
εμπόριο και δημιούργησε οικο-
γένεια με δυό παιδιά το Δημήτρη 
και τη Μαγδαληνή. Ο Δημήτρης 
είναι γιατρός. Αλλά δυστυχώς η 
μοίρα δεν θέλησε να τον αφήσει 
να χαρεί τη δημιουργία του και 
τον πήρε από κοντά μας.
Τα «Κ.Ν.» απευθύνουν ολό-

θερμα συλλυπητήρια στη σύζυ-
γο και τα παιδιά του, που μας 
έστειλαν ένα αποχαιρετιστήριο 
γράμμα στη μνήμη του, το οποίο 
δημοσιεύουμε:

«Αγαπημένε μου, σύζυγε και 
αγαπημένε μας, πατέρα Αθανά-
σιε Αποστολόπουλε. Με καθυ-
στέρηση από τις 24 Φεβρουα-
ρίου 2012 όπου παρέδωκες την 
άδολη  ψυχή σου εις τον Ύψιστο 
Τριαδικό Θεό, κτυπημένοι λαμ-
βάνουμε λίγη δύναμη να γρά-
ψουμε για εσένα. Κατά έκφραση 
διακεκριμένου Καστελλιώτη επι-
στήμονος εάν δυνάμεθα να είπω-
μεν, ότι (ουδέν) ένας άνθρωπος 
είναι αυτοδημιούργητος, και δεν 
τον εβοήθησεν ουδείς - ουδείς, 
αυτός ο άνθρωπος ονομάζεται 
Αθανάσιος Αποστολόπουλος. 
Εδανείζοντο παρ’ εσού οι αχάρι-
στοι συγγενείς σου και εσύ δεν 
εδανείσθης υπό ουδενός.
Πού ακούστηκε να δανείζεις 

το αφεντικό σου στο μαγαζί στα 
Σεπόλια; Εάν ο γυιός σου έγινε 
ιατρός με υψηλοτάτη θεωρητική 
ως επί το πλείστον κατάρτιση, 
αυτό οφείλεται αποκλειστικώς 
εις εσένα πατέρα. Από το μηδέν 
εξεκίνησες και με την σύζυγόν 
σου την πιστή Όλγα η οποία 
δεν έλειψεν ούτε ένα βράδυ απ’ 
το νοσοκομείο έφτιαξες πολλά 
καλά και μόνο καλά.
Πόση η διαφορά με τα άλλα 

αδέλφια σου! Ουδέποτε εσφετε-
ρίσθεις περιουσία, υλικά αγαθά, 
εδούλευες αόκνως έχων ως συ-
μπαραστάτην την αγαθή Όλγα 
την πιστή σύζυγό σου.
Απεκατέστησες την κόρην 

σου Μαγδαληνή η οποία φέρει 
το όνομα της Αγίας Μάνας σου 
(Μαγδάλω Δούκα – Αποστολο-
πούλου), και ευτύχησε να δεις 
τον υιόν σου ιατρό, ο οποίος νιώ-
θει πατέρα αποπνικτικό το κλίμα 
στην Ελλάδα. Είχες τρία εγγόνια 
την Μυρσίνη φοιτήτρια Ιστορι-
κό – Αρχαιολογικό Αθηνών, την 
Όλγα απόφοιτο των ΤΕΙ και τον 
χαριτωμένο Αθανάσιο μαθητή 
ΣΤ΄ Δημοτικό.
Ουδέποτε ωμίλησες δι’ αυτούς 

που σε ηδίκησαν με κακά λόγια, 
τύπος και υπόδειγμα χριστιανού. 
Ουδέποτε εζήτησες παροχές δι-
καιώματα επιδόματα όπως οι άλ-
λοι άνθρωποι αλλά με την ιδιω-
τική σου εργασία εβοήθησες και 
συγγενείς, οικογένεια, φίλους, 
χωρίς να γογγύσεις ποτέ.
Συγγνώμη πατέρα. Απέσυρες 

την μήνυση από έναν γείτονά σου 
ο οποίος σε έβλαψε ενώ ηδύνα-
σο να καρπωθείς και ηθική και 
υλική ικανοποίηση. Είμεθα σί-

γουροι ότι είσαι αναπαυόμενος 
πλησίον του Θεού μας Χριστού 
και ευχόμεθα όταν φύγουμε ως 
άνθρωποι και ημείς απ’ την ζωήν 
αυτήν να έλθωμε εκεί όπου είσαι 
και εσύ.

Με σεβασμό και αγάπη 
η σύζυγός σου Όλγα
ο υιός σου Δημήτρης
η κόρη σου Μαγδαληνή

τα εγγόνια σου
και ο γαμπρός σου Ανέστης»

ΑΝΕΣΤΗΣ

ΜΑΙΡΗ Χήρα ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ
Ι. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Από τις εκλεκτές νύφες του 
Χωριού μας η Μαίρη ύστερα από 
σύντομη αρ ρώστια της μας άφη-
σε την 6η Ιανουαρίου 2013 και 
κηδεύτηκε με μεγάλη συμμετοχή 
συγγενών και φίλων στη Λάρι-
σα. Μετά τις σπουδές της η Μαί-
ρη προσελήφθη στο Υπουργείο 
Μεταφορών, όπου εκεί γνωρί-
στηκε με το γνωστό Καστελλιώ-
τη επιχειρη ματία τον Πανουργιά 
Ι. Παπαϊωάννου. Μετά το γάμο 
τους του παραστάθηκε ως αλη-
θινός σύντροφος. Και είναι ο 
μεγάλος συντελεστής στις επιχει-
ρηματικές επιτυ χίες του συζύγου 
της.
Κατ' αρχήν η συμμετοχή της 

στην διεύρυνση της συγκοινω-
νιακής επιχειρήσεως του συζύ-
γου της υπήρξε καίρια, χωρίς 
τούτο να δώσει ευκαι ρία επανα-
παύσεώς της.  Συνεχίζουσα μετά 
την αγορά του οικοπέδου, όπου 
σήμερα λειτουργεί το Ξενοδο-
χείο «ΜΕΤΡΟΠΟΛ» την έντονη η 
συμπαράσταση της. Υπήρξε και 
εδώ σοβαρός συντελεστής στην 
ίδρυση και λειτουργία της ξενο-
δοχειακής αυτής μονάδος, για 
την οποία ευλόγως υπερηφανεύ-
εται η επιχειρηματική κοινωνία 
της Λάρισας. Είχε όμως την ατυ-
χία να χάσει τον σύζυγο της την 
29η Μαΐου 2006, πλην τούτο δεν 
την εμπόδισε να συνεχίσει ως 
επάξιος πλέον διάδοχος του την 
δη μιουργική της πορεία. Εκείνο 
που την διέκρινε ήταν η πρόθυ-
μη συμπαράσταση της προσω-
πική και οικονομική σε όλες τις 
εκδηλώσεις του Χωριού μας. Η 
συνδρομή της υπήρξε συνεχής 
και πρόθυμη και με το ζήλο μιας 
αληθινής Καστελλιώτισσας.
Όμως την συνέχεια δεν την 

θέλησε η μοίρα της και ο θάνα-
τος την ανήρπασε και τη στέρησε 
από όλους μας.
Τα «Κ.Ν.» συλλυπούνται θερ-

μά την οικογένεια της και η μνή-
μη της θα πα ραμένει για όλους 
μας αιώνια.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΜΟΣ
Ένας εκλεκτός αλλά αθόρυ-

βος συμπολίτης μας, ο Παναγιώ-
της Σίμος την 15η Ιανουαρίου 
2013 έφυγε από κοντά μας και 
κηδεύτηκε την επομένη στην 
Αθήνα. Άνδρας μεγάλης θελή-

σεως έκαμε λαμπρές 
σπουδές και λαμπρή κα-
ριέρα διακρι νόμενος για 
το ήθος, τη μεγαλοσύνη 
και το ακμαίο του φρό-
νημα. 
Ουδέποτε κατα δέχτηκε 

να δημιουργηθεί λόγος 
γι' αυτόν και το έργο 
του, μα παρ' όλα αυτά 
η πολι τεία του και η συ-
μπεριφορά του υπήρξαν 
υποδειγματικά σ' όλη τη 
διάρκεια της ζωής του.
Τα «ΚΝ.» συλλυπού-

νται θερμά την οικογέ-
νειά του.

Αυτοί που μας έφυγαν
(Συνέχεια από τη σελίδα 2)

Πραγματοποιήθηκε με με-
γάλη επιτυχία η εκδήλωση-
πάρτι του Συλλόγου μας στις 
09-02-2013. Ήταν μια ξεχω-
ριστή Καστελλιώτικη βραδιά, 
προσαρμοσμένη στο πνεύμα 
των ημερών. Γίναμε όλοι μια 
παρέα για να τιμήσουμε τα 
παιδιά που πέτυχαν φέτος 
σε ΑΕΙ-ΤΕΙ, να κόψουμε την 
πίτα του Συλλόγου, να πά-
ρουμε για πρώτη φορά στα 
χέρια μας το βιβλίο «Έγκλη-
μα στο χωριό» και να… δια-
σκεδάσουμε! Η εκδήλωση 
είχε και μια εξωστρεφή συ-
νιστώσα αφού εκτός από 
τους πολλούς και εκλεκτούς 
Καστελλιώτες που παρέ-
στησαν μας τίμησαν με την 
παρουσία τους και οι συγ-
γραφείς Σέργιος Γκάκας, 
Νταίζη Λεονάρδου, Κωνστα-
ντίνα Τασσοπούλου, η «δικιά 
μας» Λιλή Γάτη, ο σκηνοθέ-
της-ηθοποιός-φωτογράφος-
συγγραφέας (και άλλα πολ-
λά) Luis Gomezbeck, οι μου-
σικοί Σταμάτης Καππάτος, 
Περικλής Χατζής και Μιχά-
λης Σκουτέλης και άλλοι...
Τα παιδιά που τιμήθηκαν 

είναι (με αλφαβητική σειρά):
1. Δημόπουλος Ηλίας Αλ-

κιβιάδης του Δημοσθένη και 
της Έφης

Γιος της Έφης Κυριαζή
Αριστοτέλειο Πανεπιστή-

μιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Επιστήμης Φυσι-

κής Αγωγής και Αθλητισμού 
(Τ.Ε.Φ.Α.Α.)

2. Κάντζου Βασιλική του 
Κωνσταντίνου και της Αγγε-
λικής

Κόρη του παπά Κώστα
Πανεπιστήμιο Πελοποννή-

σου
Σχολή Ανθρωπιστικών Επι-

στημών και Πολιτισμικών 
Σπουδών
Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολο-

γίας και Διαχείρισης Πολιτι-
σμικών Αγαθών

3. Καραγιάννης-Χατζάκος 
Ορέστης του Γεωργίου και 
της Γραμματίας
Εγγονός της Αθανασίας 

Στοφόρου, κόρης του Νικο-

λάου και της Ελένης Στοφό-
ρου
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Πολυτεχνική Σχολή
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μη-

χανικών
4. Παπαϊωάννου Πανουρ-

γιάς του Αθανασίου και της 
Αγγελικής

Εγγονός της Σταυρούλας 
και του Πανουργιά Παπαϊω-
άννου
Εθνικό και Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών
Φιλοσοφική Σχολή
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας 

και Φιλολογίας
5. Σουλάντζου Κωνστα-

ντίνα του Παναγιώτη και της 
Βασιλικής

Εγγονή του Ιωάννη και της 
Κωνσταντίνας Λιάπη
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό 

Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Αθηνών
Σχολή Επαγγελμάτων Υγεί-

ας και Πρόνοιας
Τμήμα Οπτικής και Οπτο-

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ - ΒΡΑΒΕΥΣΗ
μετρίας.

6. Στοφόρου Ελένη του 
Λάμπρου και της Ζέτας
Εγγονή του Σπύρου και 

της Βαρσάμως.
Εθνικό και Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών
Σχολή Νομικών Οικονομι-

κών Πολιτικών Επιστημών
Τμήμα Νομικής
Για την επιτυχία της φετι-

νής εκδήλωσης οφείλουμε 
πολλές ευχαριστίες:

- Στο Γιάννη Μαθιουδά-
κη και τα «Τέχνης Βήματα» 
(Ηρακλειδών 54–Θησείο) 
που μας παραχώρησαν τον 
όμορφο χώρο τους χωρίς 
καμία επιβάρυνση.

- Στο μουσικό συγκρότημα 
Qualified (Σταμάτης Καππά-
τος, Περικλής Χατζής, Μι-
χάλης Σκουτέλης και Πάνος 
Παπανικολάου) που μας χά-
ρισε καταπληκτικές μουσι-
κές στιγμές.

- Στο Γεώργιο Γιαννόπουλο 
που για πολλά χρόνια πλέον 
προσφέρει αφιλοκερδώς την 
πρωτοχρονιάτικη πίτα του 
Συλλόγου μας καθώς και 
συσκευασμένα κομμάτια για 
όλους.

- Στη Ζωή Λιάπη και το 
ΙΚΤΕΟ Παλλήνης που χάρι-
σαν δυο δωρεάν ελέγχους 
ΚΤΕΟ (έναν για αυτοκίνητο, 
έναν για μηχανή).

- Στον Κωνσταντίνο Δρη 
από την ταβέρνα Κελάρι στο 
Σερνικάκι που πρόσφερε ένα 
δείπνο για δύο άτομα.

- Στο Γιώργο Ζήση που 
μας χάρισε μια οικογενειακή 
πρόσκληση για την παρά-
σταση «Ο ευτυχισμένος πρί-
γκιπας»

- Στη συγγραφέα Κωνστα-
ντίνα Τασσοπούλου για τα 
βιβλία της που δόθηκαν στα 
παιδιά που πέτυχαν φέτος.

- Στο Μενέλαο Εσκιτζόπου-
λο που πρόσφερε δυο σετ 
πολυτελή σεντόνια.

- Τέλος ευχαριστούμε ό- 
λους τους Καστελλιώτες 
που ήρθαν και έφεραν κατα-
πληκτικούς μεζέδες, σπιτι-
κές πίτες και κρασί.
Σας περιμένουμε του χρό-

νου με το ίδιο κέφι!

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο  του Προοδευτικού Συλλόγου «Τα 

Καστέλλια», σύμφωνα με το Καταστατικό του, προσκαλεί τα 
μέλη του σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 14 Απριλίου 
2013, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:30 στο Πνευματικό Κέ-
ντρο Ρουμελιωτών, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα 
ακόλουθα:

1. Έκθεση πεπραγμένων του απερχόμενου Διοικητικού Συμ-
βουλίου.

2. Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής που παρουσιάζει τον 
Οικονομικό Απολογισμό Εσόδων – Εξόδων για τη διαχειριστική 
περίοδο 2011-2012 με τον συνημμένο Ισολογισμό.

3. Έγκριση από τη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης της Εξε-
λεγκτικής Επιτροπής και απαλλαγή των μελών της από κάθε 
ευθύνη.

4. Έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των πεπραγμένων του 
απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή των μελών 
του από κάθε ευθύνη.

5. Ανακοινώσεις, προτάσεις, συζήτηση.
6. Αρχαιρεσίες, εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξε-

λεγκτικής Επιτροπής περιόδου 2013-2014.
Η παρουσία και η συμμετοχή όλων μας, με ιδιαίτερη 

έμφαση στους νέους Καστελλιώτες -οι οποίοι οφείλουν πια 
να παραστούν και να είναι υποψήφιοι- δεν αποτελεί απλώς 
αδήριτη ανάγκη. Είναι -ξεκάθαρα πλέον- θέμα επιβίωσης του 
Συλλόγου μας.
Εάν επιθυμούμε να εξακολουθεί να υπάρχει. Διαφορετικά…

           Ο Πρόεδρος  Ο Γενικός Γραμματέας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ      ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
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την οποία επίορκοι ανθέλλη-
νες είχαν στρέψει τα προδοτι-
κά όπλα τους κατά της πατρί-
δος, με στόχο να καταλύσουν 
το δημοκρατικό πολίτευμα 
και να την καταστήσουν Λαϊ-
κή Δημοκρατία. Αυτή λοιπόν 
την περίοδο που στα βουνά 
της χώρας διεξήγετο ένας 
ανορθόδοξος φονικός πόλε-
μος, όταν άλλοι συνομήλικοι 
σου έπαιρναν το δρόμο της 
ξενιτειάς, συνδυάζοντας το 
τερπνόν μετά του ωφελίμου, 
ήτοι τις καλές σπουδές με την 
ασφαλή διαβίωση τους, εσύ 
επέλεγες το δρόμο της φωνής 
της συνειδήσεως σου, το δρό-
μο του καθήκοντος προς την 
πατρίδα. Κι αυτό γιατί πίστευ-
ες ακράδαντα πως η ζωή έχει 
νόημα μόνο όταν αγωνίζεσαι 
για τα ιερά και τα όσια της 
φυλής και του έθνους.
Χωρίς άλλη σκέψη διάλεξες 

τη Σχολή Ικάρων, στην οποία 
εισήλθες πρώτος και εξήλθες 
επίσης πρώτος με την 20η 
Σειρά Ικάρων. Αμέσως μετά 
την ονομασία σου ως Ανθυ-
ποσμηναγός προωθήθηκες 
στη γραμμή των επιχειρήσε-
ων, όπου άρχισες να τους 
πολεμάς, προκειμένου να 
ματαιώσεις τα άνομα σχέδια 
τους. Μαζί με τους λίγους 
παλιούς, τους συμμαθητάς 
σου και τους περισσότερους 
νέους συναδέλφους σου της 
19ης και 21ης Σειράς δώσατε 
νέα πνοή σε μία Αεροπορία 
κατακερματισμένη, αποδε-
κατισμένη και καθημαγμένη 
απ’ τις ταλαιπωρίες και τις 
απώλειες του πολύχρονου 
πολέμου που είχε προηγη-
θεί στην κατεχόμενη Ελλάδα, 
στην Αφρική και στην Ιταλία 
και συμβάλλατε καθοριστικά 
στην τελική νίκη τον Αύγουστο 
του 1949. Εκτελώντας τις επι-
κίνδυνες εκείνες αποστολές 
στις κακοτράχαλες κορφές 
του Βίτσι και του Γράμμου ήλ-
θες πολλές φορές αντιμέτω-
πος με το θάνατο μα δεν νική-
θηκες. Φαίνεται πως κι αυτές 
ακόμη οι εχθρικές σφαίρες 
υποκλίνοντο στη φλογερή 
ελληνική ψυχή σου και προ-
σπερνούσαν.
Υπήρξες εκ των πρώτων 

χειριστών που εκπαιδεύτη-
καν στα αεριωθούμενα αερο-
σκάφη, με τα οποία εφοδιά-
στηκε η Πολεμική Αεροπορία 
για να μετατραπεί σε ελά-
χιστο χρόνο σε μια σύγχρο-
νη αεροπορική δύναμη, στις 
αρχές της δεκαετίας του ‘50. 
Αλλά κι όταν η θητεία σου ως 
χειριστού Πολεμικής Μοίρας 
τελείωσε, έγινες πολύ νέος 
Διοικητής Μοίρας, Σμηναρχί-
ας και Επιτελής του 5ου Αερο-
πορικού Αρχηγείου του NATO 
στη Νάπολη της Ιταλίας.
Όταν στις αρχές της δεκα-

ετίας του 1970 έγινες Αρχη-
γός της Τακτικής Αεροπορίας, 
ένας νέος άνεμος έπνευσε και 
η εικόνα της Πολεμικής Αερο-
πορίας άλλαξε άρδην. Με τις 
καινοτόμες αποφάσεις σου 
να καθιερώσεις τους αγώνες 
BEST HIT μεταξύ των χειρι-
στών των Πολεμικών Μοιρών 
και τα πολεμικά παίγνια, με 
τα οποία ασκούσες τους Διοι-

κητάς των Πολεμικών Πτερύ-
γων, κατέστησες την Ελληνική 
Αεροπορία εφάμιλλη των Αε-
ροποριών των Μεγάλων Δυ-
νάμεων και τα αποτελέσμα-
τα δεν άργησαν να φανούν. 
Στους διοργανωθέντες στη 
Λάρισα αεροπορικούς αγώ-
νες, μεταξύ των Αεροποριών 
των κρατών της Ν.Α. Πτερυ-
γος του NATO, ήτοι των Η ΠΑ, 
της Ιταλίας και της Τουρκίας η 
χώρα μας επρώτευσε και μά-
λιστα με σημαντική διαφορά.
Το ηγετικό σου άστρο πολύ 

γρήγορα ξεπέρασε τα όρια 
της χώρας και έγινε γνωστό 
σε όλη την έκταση της συμμα-
χίας. Έτσι η επιλογή σου ως 
Αρχηγού του Γενικού Επιτελεί-
ου Αεροπορίας το Φθινόπω-
ρο του 1973 δεν εξέπληξε κα-
νένα. Διότι ήσουν ο άριστος, ο 
αδιαφιλονίκητος. Έχοντας θη-
τεύσει σε όλες τις θέσεις της 
ιεραρχικής κλίμακος και ως 
εκ τούτου γνωρίζοντας από 
πρώτο χέρι τις αδυναμίες της 
Αεροπορίας μας έθεσες ως 
πρώτο στόχο σου την αντι-
κατάσταση των πεπαλαιω-
μένων αεροσκαφών, δι’ αντι-
στοίχων νέας γενιάς.
Χωρίς καθυστέρηση και με 

άψογες διαπραγματεύσεις, οι 
οποίες ουδέποτε κι από κανέ-
να αμφισβητήθηκαν υπέγρα-
ψες συμβάσεις με τις ΗΠΑ και 
τη Γαλλία για την προμήθεια:
α. Εξήντα (60) Α/Φ CORSAIR 

A-7 Διώξεως Βομβαρδισμού 
για την αντικατάσταση των 
παλιών F-84F.
β. Σαράντα (40) Α/Φ MIRAGE 

F-1 αναχαιτίσεως για την αντι-
κατάσταση των F-5A.
γ. Σαράντα (40) εκπαιδευ-

τικών Α/Φ Τ-2 για την αντικα-
τάσταση των παλαιών εκπαι-
δευτικών Τ-33 και Τ-37.
δ. Δώδεκα (12) Μεταφορι-

κών Α/Φ C-130 Ηρακλής για 
την αντικατάσταση των απηρ-
χαιωμένων προπολεμικών 
μεταφορικών C-47 DACOTA.
Για τους γνώστες των αερο-

πορικών πραγμάτων η αγορά 
του αιώνος, με 162 ολοκαί-
νουργια Α/Φ έγινε επί της αρ-
χηγίας σου Πτέραρχε Αλέξαν-
δρε Παπανικολάου, ασχέτως 
αν η μετριοφροσύνη σου δεν 
σου επέτρεψε να προβάλλεις 
και να διαφημίσεις την τε-
ράστια προσφορά σου στην 
Αεροπορία και την πατρίδα. 
Όμως δεν είχαν πρόβλημα 
διάφοροι πολιτικάντηδες, 15 
χρόνια αργότερα, να βαπτί-
σουν «αγορά του αιώνος», 
την αγορά εξήντα μόνο Α/Φ 
F-16 και MIRAGE 2000.
Είχες την ατυχία να βρεθείς 

στο τιμόνι της Πολεμικής Αε-
ροπορίας κατά την κρίσιμη 
περίοδο του Ιουλίου - Αυγού-
στου 1974, όταν ερήμην σου 
μερικοί κοντόθωροι συνάδελ-
φοι δημιούργησαν τις συνθή-
κες για την εισβολή των Τούρ-
κων στην Κύπρο. Σε επέκριναν 
μερικοί, διότι δεν διέταξες την 
Αεροπορία να προσβάλλει την 
αποβατική δύναμη των Τούρ-
κων, χωρίς προφανώς να 
τους διαφεύγει, ότι τους πολέ-
μους δεν τους αποφασίζουν 
οι Αρχηγοί των Κλάδων των 
Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά οι 
Αρχηγοί των Κρατών. Πέραν 
όμως τούτου οι πάντες γνώ-

ριζαν, μηδέ και των ιδίων των 
επικριτών σου εξαιρουμένων, 
ότι οι επικρίσεις αποτελούσαν 
μεταμφιεσμένη αναγνώριση 
της αξίας σου.
Πέραν όμως των αδιαμφι-

σβήτητων ηγετικών προσό-
ντων σου υπήρξες άνθρω-
πος, που έσκυβε στα προ-
βλήματα του συναδέλφου. 
Ήσουν ένας νηφάλιος και 
συμβιβαστικός συνεργάτης 
με τεράστια αποθέματα υπο-
μονής, αλλά και φοβερού πεί-
σματος για την πραγμάτωση 
των στόχων του. Ήσουν ο 
ιδανικός οικογενειάρχης με 
μια δεμένη μέχρι σήμερα οικο-
γένεια, η οποία γαλουχήθηκε 
με τις αρχές του ελληνοχρι-
στιανικού πνεύματος, με τις 
οποίες ήσουν μπολιασμένος 
και συ από τον ιερέα πατέρα 
σου. Τις αρχές αυτές τις απο-
δείκνυες καθημερινά, μετα-
τρέποντας το ανθρώπινο σε 
θείο και μεταλαμπαδεύοντας 
διαχρονικές αξίες σε καθημε-
ρινή πρακτική.
Κατάφωρη αδικία ο αδό-

κητος χαμός σου και δυσα-
ναπλήρωτο το κενό που μας 
αφήνεις αγαπητέ Αρχηγέ. 
Όμως τα πάντα δεν τελειώ-
νουν με το θάνατο. Διότι πέρα 
απ’ το θάνατο υπάρχει η μνή-
μη, που γίνεται ιστορία και 
συνδέει το σήμερα με το χθες. 
Η αξία των αληθινών ηρώων 
-γράφει ο Γκαίτε- δεν γράφε-
ται στις πολυτελείς μαρμάρι-
νες πλάκες, αλλά στις καρδιές 
των γενεών. Εκεί θα γραφεί 
και το δικό σου πέρασμα 
απ’ την Πολεμική Αεροπορία 
Πτέραρχε Αρχηγέ Αλέξανδρε 
Παπανικολάου. Διότι όπως 
εύστοχα έχει γραφεί, από το 
τραίνο της κοινής δημιουργι-
κής ζωής άλλοι ανεβαίνουν 
κι άλλοι κατεβαίνουν. Το έργο 
όμως και το παράδειγμα 
μένουν, γιατί το ταξίδι δεν 
τελειώνει ποτέ. Αναπαύσου 
λοιπόν στο πάνθεον των 
ηρώων, εκεί που έχεις τοπο-
θετηθεί στη συνείδηση όλων 
όσων σε γνώρισαν, πέταξαν, 
ή συνεργάστηκαν μαζί σου 
και που σήμερα παρακολου-
θούν νοερά τη διαστημική 
σου πτήση στην αιωνιότητα.
Εκ μέρους των χιλιάδων 

συναδέλφων τους οποίους 
ως Δ/νων Σύμβουλος της 
Ενώσεως Αποστράτων Αξιω-
ματικών Αεροπορίας εκπρο-
σωπώ, εύχομαι η τελευταία 
σου πτήση να είναι ήρεμη και 
ομαλή, χωρίς αναταράξεις 
και καταιγίδες. Εύχομαι επί-
σης όσο βαρύ ήταν το έργο 
και η προσφορά σου στην οι-
κογένεια σου, στην κοινωνία, 
στην Πολεμική Αεροπορία και 
την Πατρίδα, τόσο ελαφρύ 
να είναι το χώμα της Αττικής 
γης που θα σε σκεπάσει. Τέ-
λος εύχομαι η αγαπημένη 
σου σύζυγος η Έλενα και τα 
παιδιά σου η Βίκυ και ο Πανα-
γιώτης, να βρουν τη δύναμη 
να μετριάσουν τον πόνο που 
ο αδόκητος χαμός σου τους 
προξένησε.
Αιωνία σου η μνήμη
Πτέραρχε - Αρχηγέ Αλέξαν-

δρε Παπανικολάου

Κατά σειρά τον νεκρό απο-
χαιρέτησε από μέρους των 

συγχωριανών μας ο παιδι κός 
του φίλος, Επίτιμος Εισαγγε-
λεύς Εφετών κ. Ιωάννης Γ. Κυ-
ριαζής, ο οποίος ομιλών από 
στήθους με την γνωστή δικα-
νική του ευφράδεια, περιέ-
γραψε με περίσσεια καρδιάς 
τον ανθρώπινο χαρακτήρα 
του, τις σπουδές του, τη στα-
διοδρομία του, την κοινωνι-
κή και την οικογενειακή του 
υπόσταση, και τις παντοιό-
τροπες επιδόσεις του όπου 
διέπρεψε, ειπών:

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Χαιρετισμός Ιωάννου
Κυριαζή, Επίτιμου
Εισαγγελέως Εφετών

Αγαπημένε και αξέχαστε 
Αλέξανδρε!
Την ώρα αυτή που εσύ ανα-

χωρείς για το μεγάλο σου 
ταξίδι, όλοι εμείς με πόνο 
και θλίψη και με τις ευλογίες 
της Αγίας Εκκλησίας μας, της 
οποίας ήσουν πάντα πιστό 
τέκνο, σου απευθύνουμε τον 
ύστατο χαιρετισμό.
Μας γεμίζει θλίψη η σκέψη 

ότι δεν θα ξαναδούμε την επι-
βλητική μορφή σου και δεν 
θα ξανακούσουμε την μεστή 
φωνή σου, που ήταν φωνή 
ευθύνης και συνέπειας, φωνή 
αγάπης και ανθρωπιάς. Προ-
σωπικά με θλίβει η απώλειά 
σου γιατί σηματοδοτεί το τέ-
λος μιας μακρώς, πραγμα-
τικής φιλίας μας, φιλίας που 
δημιούργησε η κοινή μας ανα-
φορά στις Καστελλιώτικες 
ρίζες μας, τα κοινά βιώματα 
των παιδικών μας χρόνων 
εκεί στην όμορφη γενέτειρά 
μας και η ταύτιση των εθνι-
κών, θρησκευτικών και κοι-
νωνικών πιστεύω μας.
Πήρες από την Καστελλιώ-

τικη παράδοση και κληρονό-
μησες από τους αείμνηστους 
γονείς σου την πίστη σου στις 
μεγάλες ανθρώπινες αξίες, 
στις ανυπέρβλητες αξίες του 
Ελληνισμού και της Ορθοδοξί-
ας. Και η πίστη σου αυτή κα-
θοδήγησε τα βήματά σου όλη 
τη ζωή.
Είχες το προνόμιο να είχες 

πατέρα σου μια σπουδαία και 
φωτισμένη Εκκλησιαστική και 
Εθνική μορφή τον Αείμνηστο 
Παναγιώτη που εμάς τους 
παλαιότερους μας εμύησε, 
μαζί με τους αείμνηστους 
δασκάλους μου Σταθόπουλο 
και Αποστολόπουλο, στα νά-
ματα του Ελληνισμού και της 
Ορθοδοξίας. Έχω ζωντανή 
την εικόνα του στην εκκλησία 
μας, την Ευαγγελίστρια, την 
Μεγάλη Παρασκευή να απο-
τυπώνει με τρεμάμενη φωνή 
την κορύφωση του πόνου και 
της αγωνίας του Εσταυρωμέ-
νου αναγιγνώσκων την Ευαγ-
γελικήν περικοπήν: Περί δε 
την εννάτην ώραν ανεβόησε 
ο Ιησούς φωνή μεγάλη: Ηλί, 
Ηλί λαμά σαβαχθινί; Τουτέστι: 
Θεέ μου, Θεέ μου ίνα, τι με 
εγκατέλιπες; Με αυτές τις Κα-
στελλιώτικες και γονικές πα-
ρακαταθήκες και την μεγάλη 
εργατικότητα και φιλομάθειά 
σου τελείωσες αριστεύοντας 
το Δημοτικό και το Γυμνά-
σιο και κατόπιν διαγωνισμού 
μπήκες πρώτος στη σχολή 
Ικάρων από την οποία απε-
φοίτησες πρώτος. Και αφού 

εξεπλήρωσες το προς την 
Πατρίδα καθήκον σου λαβών 
μέρος ως πιλότος της πολεμι-
κής αεροπορίας στις μεγάλες 
και κρίσιμες για την ακεραιό-
τητα της πατρίδας μάχες του 
Εθνικού Στρατού το 1949, στο 
Γράμμο και στο Βίτσι, υπηρέ-
τησες εν συνεχεία με αρίστη 
απόδοση στις βασικές υπηρε-
σίες της Αεροπορίας και στα 
στρατηγεία του ΝΑΤΟ αναδει-
χθείς, κατά γενική ομολογία, 
ως ένας εκ των πλέον ικανών 
αξιωματικών αυτής.
Τίμησες την αεροπορία και 

τιμήθηκες από αυτή με πολ-
λά παράσημα και διακρίσεις 
καταξιωθείς τελικά με την 
άνοδό σου στο Ύπατο αξίω-
μά της, αυτό του Πτεράρχου, 
Αρχηγού του Γενικού Επιτε-
λείου Αεροπορίας. Και από 
της θέσεως αυτής, δεν επα-
ναπαύθηκες επί των δαφ-
νών σου, αλλά ανέδειξες τις 
ηγετικές σου ικανότητες και 
την αρτιότητα της κατάρτι-
σής σου: Αναδιοργάνωσες 
την Αεροπορία και ενίσχυσες 
το αξιόμαχον αυτής, ιδία δια 
νέου τύπου, συγχρόνων πο-
λεμικών αεροπλάνων και την 
κατέστησες ικανή να διατη-
ρήσει πλήρη την κυριαρχίαν 
στον εναέριο εθνικό χώρο και 
να εγγυηθεί μαζί με τις άλλες 
ένοπλες δυνάμεις την ακεραι-
ότητα της πατρίδας.
Επαξίως μετά την απο-

στρατεία σου απενεμήθη ο 
τίτλος του Επίτιμου Αρχηγού 
του Γενικού Επιτελείου Αερο-
πορίας.
Μετά την αποστρατεία σου 

εξεδήλωσες έντονο και διαρ-
κές ενδιαφέρον για το αγα-
πημένο μας Καστέλλι και τον 
εδώ Σύλλογο Καστελλιωτών 
και για την επίλυση των εκά-
στοτε προβλημάτων μετέχο-
ντας και στις πολύωρες συ-
ναντήσεις μας, κατά κανόνα 
στο γραφείο του ξεχωριστού 
Καστελλιώτη, αγαπητού φί-
λου και διακεκριμένου δικη-
γόρου Δημητρίου Χαλατσά, 
με την παρουσία πάντοτε του 
αείμνηστου Καστελλιώτη Ιω-
άννου Μοσχολιού και άλλων 
εγκρίτων Καστελλιωτών.
Τύχη αγαθή έφερε στη ζωή 

σου σύντροφο μία καταξιω-
μένη Ελληνίδα, πιστή και αφο-
σιωμένη σύζυγο, στοργική μη-
τέρα την αγαπημένη σου Ελέ-
νη που στάθηκε επάξια στο 
πλευρό σου πάνω από μισό 
αιώνα και σε στήριξε απο-
φασιστικά στο δύσκολο και 
αναφορικό δρόμο της ζωής 
και του καθήκοντος. Και μαζί 
με πίστη στις ίδιες αξίες δημι-
ουργήσατε μια υποδειγματική 
οικογένεια, φέρατε στον κό-
σμο τα δύο αγαπημένα παι-
διά σας, τον Παναγιώτη και 
τη Βίκη, τους μεταδώσατε την 
πίστη στις ίδιες αξίες και τα 
παραδώσατε καταξιωμένα 
στην Ελληνική Κοινωνία.
Το μεγαλείο της Ελληνικής 

ψυχής σου μου απεκάλυψε 
τότε στα δραματικά γεγονότα 
της Κύπρου, τότε που οι βάρ-
βαρες ορδές του Τούρκικου 
Αττίλα σκόρπιζαν τον θάνατο 
και την καταστροφή.
Τα γεγονότα αυτά τα ζή-

σαμε μαζί με την ίδια αγωνία 
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γιατί κατά συγκυρίαν ήμουν 
επιστρατευμένος Εισαγγελέας 
κατ’ απονομήν Ταγματάρχης 
Στρατιωτικής Δικαιοσύνης 
και έχω ζωντανή την μορ-
φή σου, από συνάντησή μας 
στην έναρξη των δραματικών 
γεγονότων, με βουρκωμένα 
μάτια από τον πόνο σου και 
πρόσωπο οργισμένο γιατί οι 
διεθνείς και Νατοϊκές δεσμεύ-
σεις των δεν επέτρεπαν στις 
Ελληνικές Ένοπλες δυνάμεις 
να σταματήσουν τις ορδές 
του Αττίλα, να μου λες: Γιάννη 
είναι στιγμές που θέλω να ση-
κώσω όλα τα αεροπλάνα, να 
πλήξω το βάρβαρο εισβολέα 
μέσα στην Πατρίδα του!
Και ενώ φτερουγίζει στους 

γνώριμους ελληνικούς αιθέ-
ρες η ελεύθερη ψυχή σου 
και πλησιάζει πάνω από τον 
Καστελλιώτικο ουρανό για 
να ακούσει τους πένθιμους 
ήχους της καμπάνας της Ευ-
αγγελίστριας να στέλνει το 
θλιβερό άγγελμα του θανάτου 
σου στους αγαπημένους σου 
Καστελλιώτες, σε μας εδώ 
αμβλύνει τον πόνο η σκέψη 
ότι ο ενάρετος βίος σου θα 
σου επιτρέψει να πορευθείς 
προς την Μακαρία Οδό των 
δικαίων.
Αιωνία σου η Μνήμη.

Τελευταίος ομιλητής υπήρ-
ξε ο Επίτιμος Πρόεδρος του 
Συλλόγου μας, κ. Δημήτριος 
Χαλατσάς, ο οποίος αποχαι-
ρετώντας τον Αρχηγό είπε:
Αρχηγέ,
Αγαπημένε μας Αλέξανδρε,
Από μέρους όλων των συ-

μπολιτών μας των Καστελ-
λίων της Φωκίδας, εκεί που 
πρωτοείδες το φως, από 
μέρους του Συλλόγου μας 
των Καστελλιωτών όπου 
γης, με αληθινό πόνο ψυχής 
σου απευθύνομε αυτόν τον 
ύστατο χαιρετισμό μας. Οι 
γενναίοι ποτέ δεν πεθαίνουν. 
Ζουν και ακμάζουν μέσα στις 
ψυχές μας, στις ψυχές όλων 
μας, που σε είχαμε καμάρι 
της αυγής δαφνοστεφανομέ-
νο. Όμως η αδυσώπητη μοί-
ρα, τόσο αναπάντεχα τόσο 
απρόοπτα, φθονερά, σου άρ-
παξε τη νικητήρια δάφνη και 
«από μυρτιάν σου έπλεξε και 
πένθιμον κυπάρισσον στέφα-
νον άλλον», όπως θάλεγε κι ο 
ποιητής. Μα δεν φεύγεις Αλέ-
ξανδρε, δεν έφυγες ούτε θα 
φύγεις ποτέ από εμάς. Μεγά-
λωσες μέσα σε μια οικογένεια 
με πατέρα ιερέα, που έπλα-
σαν ένα διαμαντένιο ελληνικό 
χαρακτήρα απ’ άκρη σ’ άκρη, 
έντιμο και ανθρώπινο. Προ 
πάντων ανθρώπινο. Μετά 
τις εγκύκλιες σπουδές σου 
που πάντα ήσουν πρώτος, 
σε τράβηξαν οι αιθέρες στην 
αγκαλιά τους και άξιο γέννη-
μά τους. Πρώτευσες στις εξε-
τάσεις της Σχολής Ικάρων του 
1947 ως αρχηγός της σειράς, 
αρχηγία την οποία διατήρη-
σες καθ’ όλη την διάρκεια των 
σπουδών σου, για να ονομα-
σθείς ανθυποσμηναγός το Γε-
νάρη του 1949.
Από εδώ και κάτω ξεκινάει 

μια σειρά από επιτυχίες και 
δραστηριότητες, που εγώ εί-
μαι ο πιο αδόκιμος να τις αξι-
ολογήσω. Οι προλαλήσαντες 
δύο έγκριτοι συνάδελφοί σου 

τις εξέθεσαν με κάθε λεπτο-
μέρεια και εγώ δεν έχω παρά 
να τις υπογραμμίσω με κάθε 
δυνατή συντομία.
Λαμβάνεις μέρος ως χειρι-

στής αεροσκαφών στις πολε-
μικές επιχειρήσεις του 1949, 
ως χειριστής αεριωθουμένων 
φωτοαναγνωρίσεως των  
Βαλκανικών Χωρών. Διοικη-
τής του Αεροδρομίου Σούδας 
και της Σμηναρχίας Μάχης 
στην κρίση του Κυπριακού το 
1964 και Δ/ντής Επιχειρήσε-
ων και Πολεμικών Σχεδίων 
του ΓΕΑ στην κρίση του Κυ-
πριακού το 1967 και Αρχηγός 
πλέον του ΓΕΑ το 1974. Πρω-
τοστατείς σθεναρά κατά τη 
μεταπολίτευση για την απο-
κατάσταση της Δημοκρατίας 
στη χώρα μας.
Από τους πρώτους, εκ-

παιδεύτηκες στα πολεμικά 
αεριωθούμενα στις ΗΠΑ και 
συνέχεια υπηρετείς ως χειρι-
στής σε Νατοϊκή Μοίρα Αερο-
σκαφών στο Παρίσι και ως Δ/
ντής Επιχειρήσεων και Σχεδί-
ων στο Νατοϊκό Αεροπορικό 
Στρατηγείο στη Νεάπολη της 
Ιταλίας.

«Άσκησες διοικητικά και επι-
τελικά καθήκοντα σε όλα ανε-
ξαιρέτως τα επίπεδα της δο-
μής της Πολεμικής Αεροπορί-
ας. Φοιτάς σε πολλές σχολές 
και κέντρα εκπαιδεύσεως στη 
Χώρα μας και στο εξωτερικό, 
όπως στο Τμήμα Διοικήσεως 
και Ελέγχου Επιχειρήσεων και 
στο Μεταπτυχιακό Πανεπι-
στήμιο Ναυτικού των ΗΠΑ. 
Διετέλεσες εκπαιδευτής πτή-
σεων και εδάφους, εδίδαξες 
στη Σχολή Ικάρων και στις 
Σχολές της Π.Α. του Π.Ν. και 
ΣΕΘΑ και συνέγραψες πολλά 
υπηρεσιακά βιβλία και βοη-
θήματα.
Ως Αρχηγός ΑΤΑ και ΓΕΑ ορ-

γάνωσε με το τότε διατιθέμε-
νο προσωπικό και τα με πολ-
λούς περιορισμούς μέσα και 
τα πεπαλαιωμένα αεροπλά-
να την Αεροπορία, έτοιμη για 
τα καλύτερα δυνατά αποτελέ-
σματα. Αλλά εκεί που πράγ-
ματι η συμβολή σου υπήρξε 
σημαδιακή και καίρια για την 
άμυνα της χώρας μας, ήταν 
όταν σου ανατέθηκε και υπέ-
γραψες συμβάσεις με ΗΠΑ 
και Γαλλία και η Αεροπορία 
μας κυριολεκτικά ανανεώθη-
κε και εκσυγχρονίστηκε με την 
αγορά 152 καινούργιων αε-
ροσκαφών μαχητικών, ανα-
χαιτήσεων, εκπαιδευτικών 
και μεταφορικών, έτσι ώστε η 
Ελλάδα να αποκτήσει υπερο-
χή αέρος μέχρι το 1980.
Το γεγονός αυτό χαιρετί-

στηκε επάξια από την τότε 
κυβερνητική ηγεσία που σε 
χαρακτήρισε ως τον πλέον 
άριστο αξιωματικό και για την 
άψογη συνεργασία σου με την 
Αμερικανική Αποστολή να σε 
χαρακτηρίσει επίσημα ο τότε 
πρεσβευτής των ΗΠΑ Τάσκα, 
ως APOLITIKAL PERSON και ο 
Διοικητής του 6ου Αμερικανι-
κού στόλου να σε συγχαρώ 
για τον αεροπορικό έλεγχο 
του Αιγαίου, τον οποίο οργά-
νωσες.
Αναγνωρίστηκαν παντοι-

οτρόπως όλες αυτές οι δρα-
στηριότητές σου επίσημα, με 
την απονομή πολλών μεταλ-
λίων, πολεμικών σταυρών και 
παρασήμων και σαν κορυ-

φαία αναγνώρισή σου, ήταν 
κατά την αποστρατεία σου 
το 1975, να σου απονεμηθεί ο 
τίτλος του Επιτίμου Αρχηγού 
Γενικού Επιτελείου Αεροπορί-
ας. 
Αν παρέλειψα τίποτε Αρχη-

γέ, συγχώρεσέ μου το.
Όμως όλα αυτά τα μεγάλα 

έρχεται να τα επισκιάσεις η 
σημερινή σκληρή ώρα. Όλοι 
εμείς, ανήμποροι στεκόμαστε 
μπροστά σου, η εκλεκτή σύ-
ντροφός σου και τα καταξιω-
μένα παιδιά σου που χάρισες 
στην κοινωνία μας, οι συγγε-
νείς και οι φίλοι και οι συνά-
δελφοί σου, όλοι με το βαθύ 
πένθος στις καρδιές μας.
Η παρουσία σου ακατάλυ-

τη στο χρόνο, Αρχηγέ, θα μέ-
νει ζωντανή και η μνήμη σου 
αιώνια!
Μετά τον τελευταίο ασπα-

σμό επακολούθησε η εκφο-
ρά του με τιμές Αρχηγού της 
Αεροπορίας εν ενεργεία. Τη 
σορό συνόδευαν τέσσερις 
ανώτατοι Αξιωματικοί της 
Αεροπορίας ένθεν και ένθεν, 
κατά την έξοδο δε από την 
εκκλησία άγημα σμηνιτών 
της Αεροπορίας παρατεταγ-
μένο εκατέρωθεν παρουσία-
σε όπλα, η δε παριστάμενη 
φιλαρμο νική της Αεροπορίας 
επαιάνιζε πένθιμα εμβατή-
ρια. Προπορευόμενης της φι-
λαρμονικής παιανίζοντας σε 
πένθιμους ρυθμούς, πλευρι-
κά και από τα δύο μέρη ακο-
λούθησε την νεκρική πομπή 
το άγημα των σμηνιτών με τα 
όπλα υπό μάλης σε πένθιμη 
διάταξη, και συνακολουθού-
σαν η οικογένεια, οι συγγε-
νείς, οι συνάδελφοι του της 
Αεροπορίας και πλήθος κό-
σμου συνοδεύοντας στην τε-
λευταία του κατοικία. Μετά 
την ταφή και τις αποχαιρε-
τιστήριες βολές του αγήμα-
τος που συνόδευε τη σορό, 
επακολούθησε η προσφορά 
του καφέ και κατόπιν ο συλ-
λυπητήριος αποχαιρετισμός 
όλων των παραστάντων στη 
σύζυγο και τα παιδιά του.
Τα «Κ.Ν.» εκφράζουν τα βα-

θύτατα συλλυπητήριά τους 
στη σύζυγό του κα Έλενα Πα-
πανικολάου και στα παιδιά 
του τη Βίκυ, Σύμβουλο του 
Συλλόγου μας και τον Πιτ. Η 
μνήμη του θα  παραμείνει σε 
όλους μας αιώνια και ας είναι 
ελαφρύ το χώμα της Αττικής 
που τον σκεπάζει.

Εκφράζουμε ένα μεγάλο 
«ευχαριστώ» μέσα από τη 
καρδιά μας, προς όλους 
τους συγγενείς, συναδέλ-
φους και φίλους που συ-
νόδευσαν τον μονάκριβο 
σταυραετό μας Πτέραρχο 
Αλέξανδρο Παπανικολα-
ου, επίτιμο Α/ΓΕΑ, στη τε-
λευταία του πτήση.
Η συμπαράσταση όλων 

σας στη δύσκολη αυτή 
στιγμή, μας συγκίνησε και 
λειτούργησε σαν βάλσαμο 
στην απέραντη θλίψη.

Η σύζυγος:
Έλενα Παπανικολάου

Τα παιδιά:
Παναγιώτης Παπανικολάου
Βίκυ & Νίκος Καραγεώργος

«ΕΦΥΓΕ Ο ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΣ ΤΗΣ ΡΟΥΜΕΛΗΣ»
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Π. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

(Συνέχεια από τη σελίδα 4)

Με πρόδηλο ενθουσιασμό, 
περηφάνια και ικανοποίηση 
σας ανακοινώνουμε πως οι 12 
ιστορίες μυστηρίου που ξεχώ-
ρισαν στο Β’ Διαγωνισμό Διη-
γήματος «Στέλιος Ξεφλούδας» 
με θέμα «Έγκλημα στο χωριό» 
που διοργάνωσε και υλοποίη-
σε ο Σύλλογός μας εκδόθηκαν 
από την ανοικτή βιβλιοθήκη 
OPENBOOK με ελεύθερη δια-
νομή στο διαδίκτυο.

http://www.openbook.
gr/2013/01/xefloudas_ebook.
html
Διαβάστε μας. «Κατεβάστε» 

και απολαύστε!
Ευχαριστούμε θερμότατα 

τον οραματιστή και εμπνευστή 
της περιπέτειας που ακούει 
στο όνομα Λογοτεχνικοί Δια-
γωνισμοί Διηγημάτων «Στέλιος 
Ξεφλούδας», το συγγραφέα, 
δημοσιογράφο, Πρόεδρο των 
Κριτικών Επιτροπών και Αντι-
πρόεδρο του Συλλόγου μας 
Κώστα Στοφό-
ρο.
Ευχαριστού-

με θερμότατα 
τον ενενηντά-
χρονο έφηβο 
Μίμη Χαλατσά, 
Επίτιμο Πρόε-
δρο του Συλλό-
γου μας και Μέ-
λος των Κριτι-
κών Επιτροπών 
και στους δύο 
Διαγωνισμούς.
Ευχαριστού-

με θερμότατα 
τα Μέλη της 
Κριτικής Επι-
τροπής του Β’ 
Δ ιαγων ισμού 
για το χρόνο 
και το μεράκι 
που επιδαψί-
λευσαν -από το 
υστέρημά τους- 
στην αποτίμη-
ση, αξιολόγηση 
και κατάταξη 
των κειμένων. 
Χ ρ ο ν ο β ό ρ ο ς 
και απαιτητική 
διαδικασία. Και 
αφάνταστα δύ-
σκολή και ψυχοφθόρος, λόγω 
της εγγενούς υποκειμενικότη-
τάς της. Η πρόθυμη και ανιδιο-
τελής παρουσία και προσφορά 
τριών MH Καστελλιωτών Λο-
γοτεχνών προσέφερε αδιαμ-
φισβήτητο κύρος και βαρύτη-
τα στα αποτελέσματα. Οφεί-
λουμε λοιπόν ένα ξεχωριστό 
και μεγάλο ευχαριστώ στην 
νικήτρια του Α’ Διαγωνισμού 
Κατερίνα Χαραλαμποπούλου 
καθώς και στους εκλεκτούς 
και αναγνωρισμένους λογο-
τέχνες, αγλάισμα των Ελληνι-
κών γραμμάτων, Σέργιο Γκάκα 
και Φαίδωνα Θεοφίλου.
Ευχαριστούμε θερμότατα 

το ζωγράφο Τριαντάφυλλο 
Ελευθερίου, Εκδότη της εφη-
μερίδος «Καστελλιώτικα Νέα» 
και Μέλος του Δ.Σ. του Συλλό-
γου μας, ο οποίος, τόσο στον 
Πρώτο όσο και στο Δεύτερο 
Διαγωνισμό, φιλοτέχνησε ανι-
διοτελώς τα εξώφυλλα των 
Ανθολογιών και προσέφερε 
ως δωρεά τα πρωτότυπα έργα 
στο Σύλλογο.
Τέλος και πρωτίστως ευ-

χαριστούμε θερμότατα το 
OPENBOOK για τη στήριξη του 
εγχειρήματός μας καθώς και 
τον πρωτοπόρο και ακούρα-
στο σκαπανέα των ηλεκτρο-

νικών εκδόσεων Γιάννη Φαρ-
σάρη γιατί μοιράστηκε μαζί 
μας το όνειρό και ανιδιοτελώς 
συνέβαλλε τα μέγιστα στην 
υλοποίησή του.
Το τρανότερο και ουσια-

στικότερο ευχαριστώ όμως 
ο Σύλλογος μας το οφείλει 
στους πρωταγωνιστές. Στους 
συγγραφείς, στους μετέχο-
ντες της ελληνικής παιδείας 
δημιουργούς. Οι λέξεις αδυνα-
τούν να εκφράσουν το εύρος 
της ευγνωμοσύνης μας. Προς 
τους 94 συμμετέχοντες του 
Α’ Διαγωνισμού. Προς τους 55 
συμμετέχοντες του Β’ Διαγω-
νισμού. Από την Ελλάδα, από 
την Κύπρο -δεκάδες οι συμ-
μετοχές από τη Μεγαλόνησο- 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
από την οικουμένη ολάκερη. 
Πολλοί, πάρα πολλοί, για δεύ-
τερη φορά. Ξανά!

«Αν το απαίσιο γύρω σου δε 
σου προκαλεί απέχθεια, τότε 

έχεις γίνει κι εσύ μέρος του 
απαίσιου», έλεγε ο Μάνος Χα-
τζιδάκις. Σε πλήρη αντίθεση 
αυτού, οι εντυπωσιακές σε 
αριθμό και ποιότητα συμμετο-
χές –σε καιρούς δίσεκτους- και 
ο δημιουργικός τούτος οίστρος 
προκαλούν δέος. Διδάσκουν. 
Και ομορφαίνουν. Όλους μας. 
Πως; Μα, παραφράζοντας τη 
ρήση του Μάνου Χατζιδάκι. 
Και αντιστρέφοντας το συλ-
λογισμό: Αν το υπέροχο γύρω 
σου προκαλεί σε εσένα δέος, 
τότε έχεις γίνει κι εσύ μέρος 
του υπέροχου.
Δύσκολοι καιροί για δημι-

ουργία στην αντί ουτοπική Ελ-
λάδα του σήμερα. Εκδοτικές 
δράσεις συλλογικών οργάνων 
αντίστοιχες των Διαγωνισμών 
αποτελούν ίσως το τελευταίο 
οχυρό, την Αλαμάνα και τις 
Θερμοπύλες μας.
Δύσκολοι καιροί για Ανθρω-

πιά.
Γι’ αυτό κι εκδόθηκαν οι Αν-

θολογίες. Για να μας τη θυμί-
ζουν. Την Ανθρωπιά…
Καλή ανάγνωση.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ

«Έγκλημα στο χωριό»
Οι 12 ιστορίες μυστηρίου που ξεχώρισαν 
στον Β' Διαγωνισμό Διηγήματος "Στέλιος Ξε-
φλούδας". Κυκλοφορεί πλέον και σε... χαρτί. 
Επικοινωνήστε μαζί μας για να το προμηθευτεί-

τε και να μας ενισχύσετε.
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Κάποιοι Καστελλιώτες δεν 
ξεχνάνε το χωριό τους: Ο ση-
μαντικός Καστελλιώτης ζωγρά-
φος Πάνος Ελευθερίου χάρισε 
τους πίνακές του. Η δωρεά 
έγινε δεκτή και σύντομα στο 
παλιό Δημοτικό Σχολείο θα 
λειτουργεί μια σημαντική πι-
νακοθήκη –πόλος έλξης για 
φιλότεχνους επισκέπτες στο 
Χωριό μας.
Ο Δημήτρης και ο Χρήστος 

Χαλατσάς (γιος του αείμνη-
στου Γιώργη) φρόντισαν με 
δική τους δωρεά να δημιουρ-
γηθεί και μια αξιόλογη βιβλιο-
θήκη στο χώρο του Δημοτικού 
Σχολείου, πολύ σημαντική για 
ερευνητές, μελετητές ή απλώς 
όσους αγαπούν το διάβασμα…
Σημαντικές οι προσφορές, 

ακόμη πιο σημαντικός ο δρό-
μος που μας δείχνουν…

Εικόνες από τα Καστέλλια
ταξιδεύουν

στη Μεσόγειο!
Μέσα από την εκπομπή 

MEDITERRANEO, εικόνες του 
χωριού μας ταξίδεψαν σε όλη 
τη Μεσόγειο! Συγκριμένα σε 
ρεπορτάζ για την κρίση στην 
Ελλάδα η εκπομπή έφτασε στα 
Καστέλλια και συνομίλησε με 
τη Μαρία Σπασοπούλου για 
την προσπάθεια που κάνει ως 
νέα γυναίκα να λειτουργήσει 
το παλιό παντοπωλείο του χω-
ριού εν μέσω της κρίσης.
Πέρα από τη συνέντευξη 

προβλήθηκαν χαρακτηριστικές 
εικόνες των Καστελλίων. Το 
MEDITERRANEO είναι μία δι-
εθνής συμπαραγωγή που δη-
μιουργήθηκε πριν από δεκα-
πέντε περίπου χρόνια με την 
πρωτοβουλία των δημοσίων 
τηλεοράσεων της Ιταλίας (RAI) 
και της Γαλλίας (FRANCE 3) και 
με συμπαραγωγούς την Ισπα-
νική (TVE) αλλά και την Ελλη-
νική (ΕΡΤ) Τηλεόραση, ενώ 
συμμετέχουν, σε επίπεδο πα-
ραγωγής θεμάτων, η Ελβετική 
ιταλόφωνη τηλεόραση, όπως 
και οι δημόσιες τηλεοράσεις 
της Αλγερίας, του Λιβάνου και 
της Τυνησίας.
Η εκπομπή MEDITERRANEO 

προβάλλεται στις χώρες της 
Μεσογείου, της Μέσης Ανατο-
λής και της Βόρειας Αφρικής.
Το πρόγραμμα μεταγλωττί-

ζεται στην ιταλική, τη γαλλική, 
την ισπανική και την αραβική 
γλώσσα και μεταδίδεται σε 
όλη τη λεκάνη της Μεσογεί-
ου (Νότια Ευρώπη, Αφρική, 
Μέση Ανατολή), αλλά και 
μέσω δορυφορικών προγραμ-
μάτων (TV5 Monde, ENTV, RAI 
International, RAI Med, TVE 
International) σε ολόκληρο 
σχεδόν τον κόσμο.
Να πούμε ότι η ιδέα και η 

πρωτοβουλία να φτάσει ως 
το χωριό μας το τηλεοπτικό 
συνεργείο ήταν της συμπατρι-
ώτισσάς μας δημοσιογράφου 
Χριστιάνας Σταματέλου που το 
πρότεινε στους συντελεστές 
της εκπομπής.

(Το συγκεκριμένο επεισόδιο 
προβλήθηκε στην Ελλάδα το 
Σάββατο 1η Δεκεμβρίου 2012 
από την τηλεόραση της ΝΕΤ)

Προσφυγή του Δήμου
Δελφών στο Συμβούλιο

Επικρατείας
«Στο Συμβούλιο της Επικρα-

τείας προσέφυγε ο δήμος Δελ-
φών με καθώς ζητά να ακυ-
ρωθεί ως αντισυνταγματική 
και παράνομη η απόφαση της 
διεύθυνσης μεταλλευτικών 
και βιομηχανικών ορυκτών του 

υπουργείου Περιβάλλοντος. 
Σε αυτή την απόφαση εγκρί-
θηκε η τεχνική μελέτη έρευ-
νας κοιτασμάτων βωξίτη στις 
περιοχές Στρώμη, Πανουριά, 
Καλοσκοπή και Προσήλιου του 
δήμου Δελφών Φωκίδας.
Ειδικότερα, ο δήμος υποστη-

ρίζει ότι εντός της ευρύτερης 
περιοχής του όρους Γκιώνα θα 
πραγματοποιηθούν 600 γεω-
τρήσεις βάθους από 100 έως 
300 μέτρα.
Οι γεωτρήσεις αυτές, σύμ-

φωνα με το δήμο Δελφών, θα 
διενεργηθούν εντός της Γκιώ-
νας που έχει ενταχθεί στο δί-
κτυο NATURA 2000 και έχει χα-
ρακτηριστεί ως ειδική ζώνη δι-
ατήρησης και μέσα στην ειδική 
ζώνη διατήρησης της Γκιώνας, 
καθώς και σε ζώνη ειδικής 
προστασίας για την ορνιθοπα-
νίδα, αλλά και εντός δημόσιας 
δασικής έκτασης.
Ο δημοτικός φορέας τονί-

ζει, ότι η έγκριση της μελέτης 
είναι αντίθετη στο άρθρο 24 
του Συντάγματος που προστα-
τεύει το φυσικό και πολιτιστι-
κό περιβάλλον, αλλά και τη 
νομοθεσία, καθώς θα επέλθει 
αλλοίωση, υποβάθμιση και 
καταστροφή του φυσικού πε-
ριβάλλοντος της περιοχής που 
θα πραγματοποιηθούν οι γεω-
τρήσεις.
Επίσης, από τις γεωτρήσεις 

θα προκληθούν ανεπανόρθω-
τες βλάβες στο οικοσύστημα 
της περιοχής, θα υπάρξει δια-
τάραξη της οικολογικής προ-
στασίας και θα επέλθει βλάβη 
στην πανίδα και χλωρίδα της 
επίμαχης περιοχής, καθώς και 
στους υδάτινους πόρους.
Ήδη ο δήμος Δελφών έχει 

προσβάλει στο Ανώτατο 
Ακυρωτικό Δικαστήριο και 
την υπουργική απόφαση 
(20.9.2011) για την έγκριση 
περιβαλλοντικών όρων για δι-
ενέργεια των ερευνητικών γε-
ωτρήσεων»
Σχόλιο 1: Κάλλιο αργά, παρά 

ποτέ
Σχόλιο 2: Η περιοχή των 

Καστελλίων πού βρίσκεται, 
στον... Άρη;

Καστελλιώτες
στο διαδίκτυο

Πολλοί είναι πλέον οι συγχω-
ριανοί μας που επικοινωνούν 
σε καθημερινή βάση, ανταλ-
λάσσουν απόψεις, σκέψεις, 
φωτογραφίες κ.ά. μέσα από 
το διαδίκτυο και τις σχετικές 
«ομάδες» που έχουν δημιουρ-
γηθεί στο facebook:

Τα Καστέλλια Φωκίδος
έχουν 342 (!) μέλη

Εκεί θα δείτε εκατοντάδες 
φωτογραφίες από το χωριό 
μας, θα ακούσετε πολλές μου-
σικές, θα μάθετε για τις δρα-
στηριότητες συμπατριωτών 
μας κ.ά.
Από τις πιο ενδιαφέρουσες 

ιδέες – πρωτοβουλίες ήταν 
αυτή του Παναγιώτη Μακρή:

«Στις δύσκολες εποχές που 
διανύει η χώρα και η κοινωνία, 
τα ηνία πρέπει να αναλαμβά-
νουν οι πολίτες!!
Να σας θυμίσω μια ατάκα 

του αλησμόνητου Θανάση Βέγ-
γου σε μια από τις ταινίες του: 
«Ελλείψει Διοικητού, Υποδιοι-
κητού και παντός άλλου βαθ-

μοφόρου τη διοίκησιν αναλαμ-
βάνομεν Υμείς -Υποδεκανεύς 
Αθανάσιος Τσάγκας».
Δεδομένης της αδυναμίας 

της Δημοτικής Αρχής να προ-
σφέρει τα στοιχειώδη αντα-
ποδοτικά στο Xωριό μας, καλώ 
τους συγχωριανούς μας –σε 
συνεννόηση με τους γείτονες- 
να οριοθετήσουν τη γειτονιά 
τους και να προβούν στις ενέρ-
γειες καλλωπισμού, συντήρη-
σης δικτύων, αποψιλώσεις, 
εμβολιασμούς δέντρων, τοπο-
θέτηση πληροφοριακών πινα-
κίδων και ότι άλλο ενδέχεται 
να προταθεί!
Τελικός στόχος να θεσμοθε-

τηθεί βραβείο ηθικό -και γιατί 
όχι χρηματικό- για την πιο πε-
ριποιημένη γειτονιά του Xω-
ριού μας.
Και επειδή στη βράση κολλά-

ει το σίδερο εγώ με τους γείτο-
νές μου Κώστα Σκουφά, Γιάννη 
Αντωνίου έχουμε προβεί σε 
ενέργειες καλλωπισμού της 
πέριξ του Αγροτικού Ιατρείου 
γειτονιάς, με τις εξής ενέργει-
ες:

1. Καθαρισμός αυλακιού 
μετά τον οχετό της Πλατείας 
του Ιατρείου.

2. Αποψίλωση, απομάκρυν-
ση σκουπιδιών, όργωμα του 
αγρού της οικογένειας Παπαϊ-
ωάννου στην ίδια θέση.

3. Αποψίλωση όπισθεν Ια-
τρείου και κατασκευή οχετού 
απομάκρυνσης επιφανειακών 
υδάτων.

4. Αποκατάσταση φωτισμού 
Ιατρείου.

5. Αποψίλωση αγρού Κώστα 
Βέλλιου πίσω από το Ιατρείο.

6. Αποψίλωση και ανάδειξη 
του παλιού σχολικού κήπου.
Θα μιλήσουμε δε και με το 

Γιώργο τον Κάντζο, το Βασίλη 
το Νάκο, το Σωκράτη, τα Γρα-
βιόπουλα –το Νίκο, το Γιάννη 
και την Τασία, το Μοσχολιό να 
συμμετάσχουν κι αυτοί στην 
ανάδειξη της γειτονιάς μας με 
προτάσεις, εθελοντική εργα-
σία και με οποιοδήποτε άλλο 
μέσο μπορούν να βοηθήσουν. 
Είμαι σίγουρος ότι η προσπά-
θεια θα βρει μιμητές και θα 
αναπτυχθεί ευγενής άμιλλα».
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος 
Καστελλίων έχει 292 μέλη
Παρουσιάζονται ιδέες και 

προτάσεις για όλη τη Φωκίδα 
(και γύρω περιοχές), οι εκδη-
λώσεις του Συλλόγου στο χω-
ριό και ενημέρωση για τα όσα 
συμβαίνουν στα Καστέλλια.

Τα Καστελλιώτικα Νέα 
έχουν 166 μέλη

Πρόσφατες σκέψεις που 
μοιράστηκε για τις γιορτές και 
τον... Άι- Βασίλη, η Ελισάβετ 
Βέλλιου:

«Τα παιδιά βρίσκουν κατα-
φύγιο στην φαντασία κι αν 
τους το στερήσουμε κι αυτό 
τότε μπλοκάρουμε βίαια την 
έκφραση και τη δημιουργικό-
τητά τους... Ο Αγιος Βασίλης, 
οι νεράιδες, τα ξωτικά, οι νά-
νοι, η Kοκκινοσκουφίτσα, τα 
παιχνίδια που ζωντανεύουν 
κάθε βράδυ μετά τα μεσάνυ-
χτα… τόσο πραγματικά στις 
αφηγήσεις της αγαπημένης 
μου γιαγιάς που μάλλον είναι 
οι πιο όμορφες αναμνήσεις 
που έχω από την τρυφερή μου 

ηλικία. Κάθε παιδί έχει δικαί-
ωμα σε τέτοιες ''αναμνήσεις'', 
ιδίως την εποχή της κατάργη-
σης του ονείρου την οποία δι-
ανύουμε...»
Μια άλλη ομάδα ασχολείται 

με Καστελλιώτικα λαογραφι-
κά στοιχεία, όπως η πληροφο-
ρία που αναφέρει η Ζέτα Κυ-
ριαζή για τη φράση «Να δούμε 
τι θα βγάλει η βελέντζα» που 
αναφέρεται στις εκλογές:

«Πάλαι ποτέ, στα εκλογικά 
τμήματα του χωριού μας, αντί 
του γνωστού σήμερα παρα-
βάν, τοποθετούσαν μία “βελέ-
ντζα”, ασφαλώς υφαντή. Έτσι 
επικράτησε η πιο πάνω φράση 
για το αβέβαιο πάντοτε αποτέ-
λεσμα των εκλογών».
Ο Αθανάσιος Μυρμίρης μοι-

ράζεται μαζί μας την πληρο-
φορία ότι ο «Δέντρος του Λά-
σπα», η αιωνόβια βελανιδιά 
στην είσοδο του Χωριού από 
τον κεντρικό δρόμο, «είναι το 
σημείο όπου οι Γερμανοί κατά 
την περίοδο της Κατοχής έβα-
λαν σημάδι και σκότωσαν τον 
Γεώργιο Λάμπρου Κάντζο»...

Τα Καστέλλια
και το… rhythm n’ blues!

Tο (ρεφενέ!!) πάρτι που 
διοργανώσαμε στις 09-

02-2013 –βράβευση νέων 
Καστελλιωτών, κοπή πίτας, 
παρουσίαση ανθολογίας 
«Έγκλημα στο Χωριό» και 

πολλά άλλα που αναφέρονται 
αναλυτικά σε σχετικό άρθρο- 
είχε πρωτοφανή επιτυχία. 
Πειραματιστήκαμε με το χώρο, 
με το στήσιμο, με τη δομή της 
εκδήλωσης και –βέβαια- με 
τη μουσική! Χωρίς κλαρίνα, 
ζουρνάδες και νταούλια! Και 
περάσαμε όμορφα…

Τα Καστέλλια
στο... μαραθώνιο!

Το Χωριό μας απέκτησε και 
επισήμως –με συμμετοχή, 
χρονομέτρηση και κατάταξη 
ΣΕΓΑΣ– και τον πρώτο του... 
μαραθωνοδρόμο! Συγκεκριμέ-
να ο γραμματέας του Συλλό-
γου μας Πάνος Παπανικολάου 
(BIP 2620) συμμετείχε στον 
30o Κλασσικό Μαραθώνιο της 
Αθήνας στις 11-11-2012 –ως 
μέλος της ερασιτεχνικής ομά-
δας δρομέων Adidas Running 
Team η οποία, σημειωτέον, 
κατέκτησε την πρώτη θέση 
στην κατάταξη των ομαδικών 
συμμετοχών- και τερμάτισε σε 
χρόνο 3:42:39. Ευχόμαστε και 
του χρόνου. Γρηγορότερα, με 
περισσότερους Καστελλιώτες 
παρέα και φορώντας φανέλα 
με το έμβλημα του... Συλλόγου 
μας!

Το τραίνο
Θα συνεχίσω να το γράφω 

με «αι» και θα επιμένω κάθε 
φορά να υπενθυμίζω την 
άθλια κατάσταση του Σταθ-
μού του Μπράλλου, τη συνεχή 
υποβάθμιση του πιο οικονομι-
κού και φιλικού στο περιβάλ-
λον μεταφορικού μέσου, τα 
απαράδεκτα δρομολόγια (στα 
μισά δεν μπορείς καν να κλεί-
σεις θέση…). Να τονίσω επίσης 
ότι τυχόν πώληση του ΟΣΕ σε 
ιδιώτες θα οδηγήσει ίσως και 
στο κλείσιμο του σταθμού. 
Αναρωτιέμαι αν θα βγει από 
τον βαθύ του ύπνο ο Δήμος 
Δελφών (ή μήπως όλα αρχί-
ζουν και τελειώνουν στις πό-
λεις του νομού;)

το Χωριό μας. Παλιότερα λειτουργούσε και ο Αθλητικός Σύλλογος 
Καστελλίων, ο οποίος έχει αδρανήσει, λόγω ελλείψεως παιδιών.
Οι Σύλλογοι αυτοί του Χωριού μας δείχνουν μια ζωντάνια αξι-

οσημείωτη και αποδοτική. Παράλληλα ο Σύλλογος μας με έδρα 
την Αθήνα, αναπτύσσει και αυτός τις δικές του δραστηριότητες 
και εκδηλώσεις, αλλά και όπου μπορεί συμπαραστέκει στις προ-
σπάθειες του εκσυγχρονισμού και της συμμετοχής στη λύση των 
προβλημάτων του Χωριού μας, με ό,τι μέσα διαθέτει. Πάνω απ’ 
όλους αυτούς τους Συλλόγους στέκεται η Κοινότητα ή όπως τη 
λέμε τώρα με την νεότροπη λειτουργία των Οργανισμών της Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης με τη νέα της ονομασία, ως Τοπικό Δημοτικό 
Διαμέρισμα του Δήμου Δελφών, στον οποίο ανήκουμε.
Όμως παρ’ όλες τις επί μέρους αξιόλογες δραστηριότητες του 

καθενός από τους πιο πάνω Συλλόγους, μοιάζει σαν μεταξύ τους 
να συμπεριφέρονται σαν ξένοι, δηλαδή μοιάζει σαν να μην υπάρ-
χει μεταξύ τους καμμιά συνάφεια και καμμιά συνοχή και κανένας 
απολύτως συντονισμός, αφού και οι τρεις Σύλλογοι δεν παύουν 
να υπηρετούν τους ίδιους στόχους του Χωριού μας. Για να εξη-
γηθούμε καλύτερα: Αυτό δεν πάει να ειπεί, ότι θα πρέπει ο κάθε 
Σύλλο γος να μπαίνει στα χωράφια του αλλουνού ή να τον ρωτάει, 
τι θα κάμει, αλλά τα επιτεύγ ματα θα ήσαν πολύ μεγαλύτερα και 
πολύ πλουσιότερα και αποτελεσματικότερα για τον καθένα Σύλ-
λογο στον τομέα του, αν τα Προεδρεία τους ευρίσκονταν μια φορά 
το εξάμηνο να ανταλλάσσουν σκέψεις και απόψεις, σχετικά με το 
μέλλοντα προγραμματι σμό τους. Δεν υπάρχει αντίρρηση, πώς μια 
τέτοια επαφή θα απέδιδε καρπούς σίγουρα. Και παλαιότερα είχαν 
γίνει τέτοιες προσπάθειες από πολλούς να εδραιωθεί ένας τέτοιος 
συντονισμός μεταξύ των Καστελλιώτικων Συλλόγων που λειτουρ-
γούν, αλλά έπεσε στο κενό, η προσπάθεια έμεινε στα χαρτιά, όπως 
λένε, και δεν καρποφόρησε. Τι άραγε να έφταιξε; Η αδιαφορία των 
διοικούντων ή ο αθεράπευτος Καστελλιώτικος συγκεντρωτι σμός, 
που τον έχομε όλοι στο αφαλόκομμα; Όποιο και να είναι το αίτιο, 
μέσα στους χαλεπούς καιρούς που ζούμε και στους χειρότερους 
που όπως φαίνεται έρχονται, είναι πλέον εκ των πραγμάτων απα-
ραίτητο να συντονιστούμε ως Σύλλογοι με τον καλύτερο τρόπο, 
για το καλό των μελών και προ πάντων για το καλό του Χωριού 
μας.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ
(Συνέχεια από τη σελίδα 1)
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