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Είναι ορισμένα πράγματα που η στασιμότητα τους και η επακόλουθη εγκατάλειψη τους, οφείλονται βέβαια κατά κύριο λόγο στην
έλλειψη της οικονομικής αρωγής από το Δήμο και τη Νομαρχία,
αλλά και από εμάς τους ίδιους τους Καστελλιώτες ως ένα σημείο.
Χωρίς φόβο και πάθος πρέπει να το ειπούμε: τόσο ο Δήμος, όσο
και η Νομαρχία, μας έχουν σε δεύτερη μοίρα. Οι εκάστοτε αρωγές
δίνονται με το σταγονόμετρο, χωρίς να επαρκούν βέβαια, για να
περαιωθούν όλες οι κοινοτικές και οι πολιτιστικές ανάγκες του
Xωριού μας. Από την άλλη μεριά, το σκορποχώρι που παρατηρείται ανάμεσα στους Συλλόγους μας και το Δημοτικό Διαμέρισμα, θεμελιώνει την έλλειψη του οποιουδήποτε συντονισμού και
της ενιαίας δράσεως και των απαραίτητων ενεργειών που είναι
αναγκαίες αν θέλουμε να υπάρξει κάποια επιτυχία προς τη Διοίκηση. Το αποτέλεσμα είναι βασικά, κοινοτικά, αλλά και πολιτιστικά έργα να παραμένουν αναξιοποίητα. Και πρώτα απ' όλα το
εξαίρετο κτίριο του σχολείου που είναι και κόσμημα για το Χωριό
μας μετά από την παύση της λειτουργίας του ως εκπαιδευτηρίου,
μένει αναξιοποίητο. Βέβαια για να μην είμαστε άδικοι, δημοπρατήθηκε η επισκευή και η ανανέωση του, πλην ο εργολάβος εγκατέλειψε την εργολαβία. Προς τιμήν του Συλλόγου των Γυναικών,
έχει διαμορφωθεί από το Σύλλογο τους μία αίθουσα του σε χώρο
διαλέξεων, κατά τρόπο αξιόλογο. Αλλά οι λοιπές αίθουσες του παραμένουν κλειστές. Κάποια από αυτές χρησιμοποιεί ο Πολιτιστικός Σύλλογος για πρόβες του χορευτικού τ ου Ομίλου, αλλά στην
ουσία το σχολείο παραμένει κλειστό. Είχαν προγραμματισθεί
τόσα και τόσα μεταξύ των οποίων και η λειτουργία Λαογραφικού Μουσείου, αλλά όλα ευρίσκονται σε κατάσταση ηρεμίας,
χωρίς ελπίδα προωθήσεως τους. Ο Γιάννης Μοσχολιός, δώρισε
στο Χωριό το κτίριο του πρώην παντοπωλείου Λέζα. Αυτό, αν είναι
και αν είναι ρημαγμένο. Τόσα θα μπορούσε να γίνουν με πολύ μικρή δαπάνη για πολλαπλή πολιτιστική λειτουργία του. Και παρά
πέρα, είδαμε και πάθαμε ν' αποχτήσουμε ξενώνα, για να υπάρχει
ένας χώρος υποδοχής των ξένων. Κατασκευάστηκε και ενισχύθηκε από πάσης πλευράς και εμπλουτίστηκε, έτοιμος να λειτουργήσει αποτελεσματικά, αλλά εδώ και χρόνια παραμένει κλειστός και
αναξιοποίητος. Οι αδελφοί Χαλατσά έχουν δωρίσει την πλούσια
βιβλιοθήκη τους στο Χωριό. Κι αυτή η δωρεά παραμένει από μέρους του χωριού μας στα χαρτιά.
Όλα αυτά τα στοιχειώδη είναι απαράδεκτο στις ημέρες μας να
παραμένουν απλώς σαν μέλλουσες προσδοκίες, χωρίς να γίνονται
ενεργά ωφελήματα του Χωριού. Περιττό να τονίσουμε ότι πολλά
μπορούν να γίνουν για την αξιοποίηση τους, αλλά προαπαιτείται,
όπως προελέχθη, ο απαραίτητος συντονισμός του Συλλόγου μας
πρώτα-πρώτα με τους λοιπούς Συλλόγους, τον Πολιτιστικό και
των Γυναικών με βάση τη Διοίκηση του Τοπικού Δημοτικού Διαμερίσματος του Χωριού μας. Έτσι, και μόνον έτσι, είναι ενδεχόμενο να προχωρήσει σίγουρα η αξιοποίηση τους.

Ζητάμε την οικονομική ενίσχυση όλων
προκειμένου να συνεχίσουμε την έκδοση
των «Καστελιώτικων Νέων»
Επόμενο ήταν. Με τη δημοσίευση του
προηγούμενου χρονογραφήματός μας,
άναψαν τα αίματα και κουδούνισαν τα
τηλέφωνα με διαμαρτυρίες:
«-Τι, εμάς τους Τσαγκαράδες μας
αφήνετε απ' έξω; Δηλαδή εμείς δεν
προσφέραμε; Μόνο οι Ραφτάδες του
Χωριού μας προσέφεραν; Ίσα-ίσα εμείς
σας ποδέσαμε όλους, μικρούς μεγάλους
και θα 'πρεπε ν' αρχίσετε από εμάς».
Έχουν δίκιο και δεν πρέπει να το
πάμε μονόπαντα. Πρέπει να τους θυμηθούμε και μάλιστα μ' ευγνωμοσύνη,
γιατί πέρα από τ' άλλα, δεν μείναμε ξυπόλυτοι. Αλλά κι εδώ δύσκολο είναι από
πού ν' αρχίσουμε.
Ας πάμε στους παλιούς: πρώτος και
καλύτερος ο Γιάννης Λευκαδίτης ο

Φίλες και φίλοι,
Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί
σας κάποιες σκέψεις όσον αφορά το επίμαχο θέμα εξόρυξης
βωξίτη στα Καστέλλια.
Γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε σε έναν τόπο ευλογημένο,
από κάθε άποψη, που όμως η
μη σωστή διαχείριση των πόρων που διαθέτει μπορεί να τον
καταστρέψει…
Επισκέφτηκα την Αλεφάντω,
ένα από τα «διακυβευόμενα»
εδάφη.
Πριν λίγο καιρό, οι υπερασπιστές των συμφερόντων του
Χωριού, πρωτοστάτες, ενεργοί
και δυναμικοί Καστελλιώτες
αλλά και αφανείς μαχητές (που
έκαναν αυτό που περνούσε από
το χέρι τους χωρίς να στρέφουν
τα φώτα πάνω τους) ένωσαν
τις δυνάμεις τους και πέτυχαν
σε πρώτη φάση το επιθυμητό
αποτέλεσμα, που είναι φυσικά
να μην πραγματοποιηθεί η εξόρυξη σε τόσο στενή θέαση και
επαφή με το Χωριό μας.
Έχοντας την πρότερη εμπειρία μου από την εργασία μου
στα μεταλλεία, το βλέμμα μου
χαμήλωσε στα πρώτα σπίτια
του Χωριού και τότε μου ήρθε
μια φανταστική τραυματική εικόνα στο νου: τα εκκωφαντικά
φουρνέλα να δονούν το έδαφος
και πέτρες από την εξόρυξη να
κατρακυλούν στα Τσακνέικα, τα
Μακρέικα και τα άλλα Καστελλιώτικα σπίτια. Την εικόνα αυτή
δεν μπορώ να την αποδιώξω,
όσο και αν λέω στον εαυτό μου
ότι δε χρειάζεται να με βασανίζει κάτι που δεν έχει συμβεί.
Συνειδητοποίησα τις συνέπειες
αυτού που φοβάμαι και απεύχομαι. Τίποτε δε θα είναι πια το
ίδιο αν ο επαπειλούμενος κίνδυνος πραγματοποιηθεί.
Το ζητούμενο είναι να έχουμε
όσο πιο πολλοί αφενός αυτή
την προσωπική στιγμή συνειδη-

τοποίησης της πραγματικότητας
και αφετέρου τη σωστή αντίδραση. Αυτό που θέλω να πω
είναι ότι μπροστά στο κίνδυνο
δεν αντιδρούν όλοι οι άνθρωποι το ίδιο. Άλλοι παγώνουν και
δεν μπορούν να κάνουν τίποτε.
Άλλοι προσποιούνται ότι δεν
υπάρχει. Άλλοι τον αντιμετωπίζουν ακαριαία. (Είδαμε όλοι
την μαχητικότητα και το σθένος
όσων υπερασπίστηκαν το Χωριό
μας και πέτυχαν να μην πληγωθεί για άλλη μια φορά και μάλιστα στο μέτωπο.) Υπάρχουν
και οι άλλοι που επηρεάζεται
η ευθυκρισία τους και κάνουν
λάθος επιλογές. Σε μια φωτιά
σε τούνελ θα σωθούν αυτοί
που τρέχουν αντίθετα από την
κατεύθυνση του καπνού… Δυστυχώς έχουμε και περιπτώσεις
που τρέχουν προς την κατεύθυνση του καπνού νομίζοντας
ότι αυτοί θα σωθούν. Είναι οι
πρωταγωνιστές στο «θέατρο
του παραλόγου». Είναι όσοι δεν

Η ΣΦΑΓΗ ΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ
Κάθε φορά που κατεβαίνω
στην Αθήνα απ’ το Χωριό αρρωσταίνω. Οικτρό το θέαμα
των αναξιοπαθούντων ή των
επαγγελματιών της ζητιανιάς,
που σέρνουν την ύπαρξή τους
από τα πεζοδρόμια κεντρικών
οδών μέχρι τα παγκάκια των
πιο όμορφων πάρκων που
έχει να επιδείξει το πάλαι ποτέ
ιοστεφές και νυν όζων και δυσειδές άστυ. «Ο Ζητιάνος» του
Καρκαβίτσα θα υποκλινόταν
σεμνά και ταπεινά μπροστά
στην απερίγραπτη θέα τους.
Ωστόσο κορύφωση της αθλιότητας αποτελούν τα βρέφη
και τα νήπια που κοιμούνται κι
ονειρεύονται τρισευτυχισμένα
στην αγκαλίτσα της φιλόστοργης μανούλας τους (;). Αυτά τα

ΤΟ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΑΣ

ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΕΣ
«Κουγκουλόγιαννος» και επακόλουθα
ο κατ' εξοχήν τσαγκάρης του Χωριού
ο Αντρέας ο Κωτσίκης. Και η συνέχεια
τραβάει.
Από κοντά ο Πιπλιομήτσος, ένα διάστημα ο Μαραγκογιώργης με το Ζαρλογιώργη από την Κάνιανη και οι Αγιοργιώτες ο Σταμάτης ο Μπάκας και ο
Πανουργίας ο Μπάκας που διέθετε και
έμβολο για ραφές των ξηλωμένων παπουτσιών, πρωτοτυπία και τεχνικός εκσυγχρονισμός για την εποχή. Πιο πέρα

υπογράφουν τα ψηφίσματα,
όσοι καρπώνονται ανταλλάγματα για να χειραγωγούν τους
συγχωριανούς τους ακόμη και
προσποιούμενοι ότι μάχονται
μαζί. (Δεν μπορώ να βάλω στην
ίδια κατηγορία όσους φοβούνται ότι θα χάσουν τη δουλειά
τους.)
Το θέμα της εξόρυξης αντί να
μας συσπειρώσει και να μας
ενώσει αποτελεί σημείο διχόνοιας, τριβής και διάσπασης
ακόμη και μέσα στις ίδιες οικογένειες.
Στην περίσταση δε χωράνε
προσωπικές αντιδικίες και μικροπολιτικά συμφέροντα. Μόνο
ενωμένοι θα καταφέρουμε να
μην υποκύψουμε στους εκβιασμούς για απολύσεις εργαζομένων και να διεκδικήσουμε νέες
θέσεις εργασίας. Μόνο ενωμένοι θα αλλάξουμε αυτό το πρόβλημα σε αφορμή για να αναθεωρηθεί το πλαίσιο εργασιών
(Συνέχεια στη σελίδα 3)

ο Τσακνοπάνος και από τους Μπαλαντωναίους ο Σ. Μακρής που μετακόμισε το τσαγκαράδικο και εγκαταστάθηκε
μόνιμα στην Καλοσκοπή.
Οι Κωτσικαίοι, ο Γιώργος, ο Ζήτρος
και ο Βασίλης, έπιασαν τη Λαμία, όπου
και πρόκοψαν, άνοιξαν μαγαζιά και
παρέμειναν μόνιμα εκεί. Τέλος ο Αντώνης Παπαγεωργίου που εργάστηκε στον
Πειραιά, ο Γιάννης Ευθ. Αποστολόπουλος, που έφυγε με την τέχνη του στην
Αυστραλία και τελευταίος ο Λουκάς

νήπια θα τα λυπόταν ακόμη κι
ο Ηρώδης. Δεν είναι φυσιολογικά παιδιά αυτά. Δεν κλαίνε,
δεν γελάνε, δεν παίζουν, δεν
πεινάνε, δεν κρυώνουν, δεν αρρωσταίνουν, ούτε λερώνονται.
Ψυχή δεν έχουν. Είναι απονευρωμένα σαν δόντια χαλασμένα. Προφανώς αφιονισμένα.
Παράδοξο για μια κοινωνία
που δίνει τα πάντα για το παιδί.
(Στα περήφανα γηρατειά αρκεί
η περηφάνια!).
«Είδες πως μας κατάντησε
ή κρίση;» σπεύδουμε να απολογηθούμε στον τουρίστα, μην
τυχόν και μας παρεξηγήσει.
«Don’t worry» απαντάει εκείνος. «I love chaos!»
Ι. Α. ΜΑΚΡΗΣ
Καστέλλια 30-06-2013

Γραβιάς που έκλεισε και τον κύκλο των
τσαγκαράδων.
Τα τσαγκαράδικά τους συνήθως μικρά με τον πάγκο με τα σφυριά, τις
ξυλόπροκες, τα τελάκια, τις σπράγγες
και τα πεταλάκια, τις τσαρουχόπροκες
και τις βιδωτές, το μαστέλο για το μαλάκωμα των πετσιών, το σιδερένιο καλαπόδι, αλλά και τα ξύλινα, τις ράσπες
και τα ξυλοφάγια, τα σφηκώματα, τα
τσαγκαροσούφλια και ένα σωρό άλλα
εργαλεία και υλικά, με τον απαραίτητο
ημερήσιο καφέ απάνω στον πάγκο, που
πινόταν «τσαγκάρικα», δηλαδή γουλιάγουλιά και αραιά, με επακόλουθο μια
σειρά τσιγάρων, για να τραβάει έτσι η
δουλειά.
Χ.-
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ΘΑΝΑΤΟΙ

Κοινωνικά
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Στις 6 Μαρτίου 2013, στην
Αθήνα, ο Βασίλης Καρακλιούμης (εγγονός του Γεωργίου Πέτρου και υιός της Γεωργίας) και η σύζυγός του
Μαρία Νικηφόρου, απέκτησαν κόρη την οποία ονόμασαν Γεωργία.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
- Η Άννα Ιωάννου Βέλλιου
και ο Μιχάλης Νάσιος βάφτισαν τον γιο τους, το όνομά
του Μάριος, την Κυριακή
30 Ιουνίου 2013 στον Ιερό
Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου
στην Τερψιθέα Γλυφάδας.
- Ο Γεώργιος Ηλ. Κορομπίλης και η Ζωή Γιαννακοπούλου στις 9 Ιουνίου 2013 στον
Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Λειβαδιάς βάφτισαν την κόρη
τους και την ονόμασαν Κωνσταντίνα.

στέλεχος Eurobank γιος του
Τάσου και της Λέτας Ασημάκη το γένος Γ. Λευκαδίτη
αρραβωνιάστηκαν.

ΓΑΜΟΙ
Ο Γεώργιος Ηλία Κορομπίλης και η Ζωή Γιαννακοπούλου στις 9 Ιουνίου 2013 ετέλεσαν τους γάμους των στον

Αυτοί που μας έφυγαν
ΠΑΝΑΓΙΟΥ χήρα
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ετών 98
Πλήρης ημερών απεβίωσε
στις 27-6-2013 και κηδεύτηκε στο Χωριό μας η Παναγιού
χήρα Πολυκάρπου Παπανικολάου, το γένος Κυριαζή. Η με-

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ
Η Θεοδώρα Παναγούλη
Δικηγόρος Αθηνών και ο
Κωνσταντίνος
Ασημάκης
Τριμηνιαία Έκδοση
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ΚΩΔΙΚΟΣ: 4490
***
Εκδότης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ
Τηλ.: 210-7229373
Συντακτική Επιτροπή
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΧΑΛΑΤΣΑΣ
ΚΩΣΤΑΣ Ε. ΣΤΟΦΟΡΟΣ
Υπεύθυνος ηλεκτρονικών μέσων
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Θ. ΜΠΑΣΙΟΣ
proodsyllogos@kastellia.gr
***
Αριθμός φύλλου 243
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***
Ηλεκτρονική σελ/ση Εκτύπωση
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Τεχνικός σύμβουλος
Κ. ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ
Αγ. Φωτεινής 3 - Ν. Σμύρνη
Τηλ.: 210-9317784

• Τα ενυπόγραφα κείμενα απηχούν τις απόψεις των
συγγραφέων τους. Διατηρείται όμως το δικαίωμα συντόμευσης μεγάλων κειμένων.
• Τα υπόλοιπα κείμενα
είναι ευθύνη της σύνταξης
και του Διοικητικού Συμβουλίου.
• Για αλλαγή διευθύνσεων ή νέων διευθύνσεων να
ενημερώνετε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
• Τα κείμενα δεν επιστρέφονται.

με ηθικές αξίες και αφοσίωση στο σύζυγό της. Από μικρό
κορίτσι έμαθε να αντιμετωπίζει
με ψυχραιμία και υπομονή τις
δυσκολίες της ζωής και να στέκεται στο πλευρό του συζύγου
της, στηρίζοντας έτσι την οικογένειά της.
Από τη γιαγιά μου έμαθα, ότι
οι μαχητικοί άνθρωποι δεν είναι
μόνο εκείνοι οι οποίοι βρίσκονται στο προσκήνιο - η δύναμη
της ψυχής συνδέεται άρρηκτα
με τις πράξεις και την ουσιαστική προσφορά του κάθε ανθρώπου, χωρίς ανταλλάγματα.
Καλό ταξίδι γιαγιά, ήρθε η
ώρα να ξεκουραστείς.
Η εγγονή σου
ΜΑΡΙΑ ΒΑΣ. ΠΕΤΡΟΥ

στην ανατροφή και την πρόοδο
των δύο της παιδιών, μα ενώ
βρισκόταν στο ύψος της πιο
γόνιμης, της πιο καλής οικογενειακής της στιγμής, η μοίρα
στάθηκε αδυσώπητη και σκληρή

* * *

ταστάσα από πολύ νέα είχε την
καλή τύχη να γίνει διά βίου σύντροφος του εκλεκτού συμπολίτη μας Πολυκάρπου Παπανικολάου, που υπήρξε σοβαρός συντελεστής στην όλη κοινωνική
και διοικητική δομή του Χωριού
μας. Σ’ αυτό η Παναγιού στάθηκε πλησίον του άξια και ενισχυτικός φάρος για τον άντρα
της. Υπήρξε πολύ δραστήρια,
εύστροφη, εργατική, αποτελεσματική, πάντα πρόθυμη να βοηθήσει όποιον είχε ανάγκη και
να σκορπίσει αγάπη προς όλες
τις; κατευθύνσεις.
Με το σύζυγό της δημιούργησαν την εκλεκτή οικογένειά
τους, και ευτύχησαν να δουν
την κόρη τους Λεμονιά αποκαταστημένη και το γιο τους
Παναγιώτη γνωστό και ικανό
γιατρό εγκατεστημένος και αυτός στη Λαμία.
Η Παναγιού έφυγε στα 98 της
χρόνια. Η μνήμη της θα παραμείνει ζωντανή σε όλους.
Ο Μεγαλοδύναμος ας αναπαύσει την ψυχή της.
Τα Κ.Ν. συλλυπούνται τους
οικείους της.

. . .
ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ι. Ναό Αγίας Παρασκευής
στην Λειβαδιά. Ακολούθησε
δεξίωση σε κοσμικό κέντρο
της περιοχής. Συγγενείς και
φίλοι και πολλοί οι προσκεκλημένοι απόλαυσαν μια
θαυμάσια βραδυά με τις καλύτερες ευχές των για βίον
ανθόσπαρτον στο νέο ζευγάρι.

- Απεβίωσε και κηδεύτηκε
στο χωριό μας στις 31-5-2013
η Μαρία Δήμου Πέτρου.
- Απεβίωσε και κηδεύτηκε
στο χωριό μας στις 14-6-2013
ο Θεμιστοκλής Νικολάου
Σκουρτιάς.
- Απεβίωσε και κηδεύτηκε
στο χωριό μας στις 27-6-2013
η Παναγιού Πολυκ. Παπανικολάου.
- Απεβίωσε και κηδεύτηκε
στο χωριό μας στις 2-7-2013
η Γεωργία σύζυγος Ευαγγέλου Κάντζου.

Απεβίωσε την τελευταία μέρα
της Άνοιξης, στις 31 Μαΐου
2013, η πολυαγαπημένη μου
γιαγιά Μαρία Λυκαυγέρη, σύζυγος του αείμνηστου Δήμου
Πέτρου, σε ηλικία 79 ετών.
Έφυγε ήσυχα από κοντά μας,
αφού πάλεψε υπομονετικά και
αδιαμαρτύρητα με την ασθένειά της μέχρι την τελευταία
της πνοή.
Μία οικοδέσποινα με στρωμένο τραπέζι για όλους μία γιαγιά
με ανοιχτή αγκαλιά και για τα
τρία της εγγόνια, μία μητέρα με
αγάπη και επιείκεια και για τα
δύο της παιδιά, μία σύντροφος

Με τη λήξη του μηνός Μαΐου
στις 31-5-13, έφυγε από κοντά
μας και κηδεύτηκε στο χωριό
μας η εκλεκτή δέσποινα, η Μαρία Δήμου Πέτρου. Υπόδειγμα μάνας, συζύγου και καλής
νοικοκυράς, η Μαρία στάθηκε
κοντά στα παιδιά και το σύζυγό

όσο ποτέ και δεν την άφησε να
ολοκληρώσει το έργο της, που
με τόση αγάπη και αφοσίωση
είχε αρχίσει από την αρχή του
γάμου της που εισήλθε στην
οικογενειακή ζωή. Είναι πραγματική απώλεια ο χαμός της,
ιδιαίτερα για το σύζυγο και τα
παιδιά της και τα «Κ.Ν.» ευχόμαστε ολόψυχα να ζουν να την
θυμούνται, όπως της αξίζει.

. . .
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚ.
ΣΚΟΥΡΤΙΑΣ
1933 - 2013
Στις 14 Ιουνίου 2013 έφυγε
από κοντά μας και κηδεύτηκε
στο Χωριό μας ο Θεμιστοκλής
Ν. Σκουρτιάς. Συγγενείς, φίλοι
και συγχωριανοί παραβρέθηκαν
στην κηδεία του μέσα σε γενική

της, βασικός συντελεστής στην
πρόοδο και την αποκατάσταση
τους και από την άλλη μεριά
στην καλά θεμελιωμένη προκοπή του σπιτιού της.
Τα «Κ.Ν.» απευθύνουν τα
πιο εγκάρδια συλλυπητήρια στα
παιδιά της την Μίτσα και το
Βασίλη, με την ευχή να ζήσουν
να τη θυμούνται.

. . .
ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΥΖ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΝΤΖΟΥ
Τελείως απρόοπτα πάνω στην
ωριμότητα της ζωής της, άφησε τα εγκόσμια και έφυγε από
κοντά μας η εκλεκτή σύζυγος
του συμπολίτη μας Ευαγγέλου
Κάντζου την 1η Ιουλίου 2013,
και κηδεύτηκε την επομένη με
την καθολική συμμετοχή όλων
των συγχωριανών μας μέσα σε
αληθινό βαρύτατο πένθος.
Η Γεωργία υπήρξε σε όλα της
μια αληθινή σύζυγος και μια
στοργική μητέρα, αφοσιωμένη

θλίψη και πόνο και απηύθυναν
το τελευταίο αντίο. Ήταν αυτό
που άξιζε ο αγαπητός και φίλος

Καστελλιώτικα
Μαστροθανάσης
ο μπαλωματής
Αθάνατε μπαλωματή
Μαστροθανάση καρφωτή!
Περνώντας δώθε απ' το Μωρηά
από τα Τσουκαλέϊκα
'ρχόσουν με γάιδαρο αυγή
και ξεφορτώνοντας πετσιά
κάτω απ' την άσπρη τή σκαμνιά
—ήταν υπαίθριο μαγαζί—
μπρος στα Βελλιομητρέϊκα.
Έπαιρνες σβάρνα το Χωριό
σβάρνα τους μαχαλάδες:
—«Μύτια, ζιφάρια φόλες
αήλιωτα για χρόνια
ραφές πετσιά κανόνια
ράβω και μεντζεσόλες
φέρτε καλέ κυράδες
έχω στημένο τσαγγαριό!»
Τί γένηκες αρά γε να ζεις;
γιά σ' έφαγεν η μαύρη γης;
Έλα και πάλι μιά χρονιά
γλυκέ Μαστροθανάση
(χρόνια σ' έχομε χάσει!)
μπορεί παπούτσια να μη βρεις
να ράψεις, να μπαλώσεις
έλα στην ίδια τη γωνιά
έλα να καμαρώσεις
για να σε ιδούμε να μας δεις
έλα ν' ανταμωθούμε
έλα για να ιδωθούμε
ν' αποχαιρετιστούμε
σα φίλοι ολόκληρης ζωής!
Α. ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΗΣ
Θέμις διότι υπήρξε ένας τίμιος
άνθρωπος, καλός οικογενειάρχης και επαγγελματίας. Όλα
αυτά τα στοιχεία που αποκτά η
κοινωνία.
Επέλεξε για σύζυγό του και
σύντροφο στη ζωή την Ασημίνα Αργυρίου από Πολύδροσο
και μαζί αφοσιώθηκαν στην
οικογένεια που δημιούργησαν
μαζί. Ταίριασαν και αγαπημένοι
απέκτησαν μια ζηλευτή οικογένεια. Ευτύχησε ο Θεμιστοκλής
να ιδεί τις δυο θυγατέρες του
άριστα αποκατεστημένες και να
χαρεί τις τρεις εγγονές του –τη
μια φοιτήτρια– που του χάρισαν
οι κόρες του και οι γαμπροί
του.
Τέλειος επαγγελματίας ασχολήθηκε με τις μεταφορές ειδικότερα ανθρώπων. Από πολύ
νέος οδηγός λεωφορείου ΚΤΕΛ
αργότερα ιδιοκτήτη φορτηγού
που μετέφερε τους εργάτες στο
μεταλλείο και τέλος ιδιοκτήτης
ταξί. Τα κύρια στοιχεία του ήταν
ο επαγγελματισμός, η υπευθυνότητα και η αξιοπιστία, γι’ αυτό
όσοι συνεργάστηκαν μαζί του
ήταν χαρούμενοι.
Η απουσία του είναι δυσαναπλήρωτη. Καλό ταξίδι φίλε.
Θα πας εκεί που σου αξίζει.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που
σε σκεπάζει και η μνήμη σου
αιώνια.

ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΑΣ ΑΠΕΣΤΕΙΛΑΝ
Δυστυχώς αυτή η στήλη είναι κενή. Το ταμείο είναι μείον αυτή
τη στιγμή. Αν δεν μαζέψουμε χρήματα τώρα το καλοκαίρι δεν θα
μπορέσουμε να εκδώσουμε το επόμενο φύλλο της εφημερίδας
μας. Τον Αύγουστο συμπληρώνει 50 χρόνια συνεχούς έκδοσης.
Στο προηγούμενο φύλλο έγινε κάποιο λάθος. Το σωστό είναι:
Κώστας Νικ. Τσάκαλος
20 €
Νικόλαος Κωστ. Τσάκαλος
30 €
και ο φίλος Γεώργιος Δημ. Κουσουρής από την Πάτρα
50 €
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ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ

Εκλογικοί κατάλογοι
του Δήμου Δωριέων έτους 1864
Χωρίον Καστέλλιον
Αυγέρης
Κάντζος
Αθανάσιος
Πατέλης
Αναστάσιος Νικολάου
Αθανάσιος
Αποστολόπουλος
Αθανάσιος
Κουτρούμπας
Αθανάσιος
Μακρής
Αθανάσιος
Χουλιάρας
Ασημάκης
Κουδούνας
Αθανάσιος
Χριστοδούλου
Γιώργος
Κόλιας
Γιώργος
Ζαγκανάς
Γεώργιος
Μακρής
Γρηγόρης
Κάντζος
Γεώργιος
Χαλατζάς
Γεώργιος
Διμπόης
Γεώργιος
Πέτρου
Γεώργιος
Κουτρούμπας
Γεώργιος
Κυριάκου
Γεώργιος
Τζόκας
Δημήτριος
Παπαγεωργίου
Δημήτριος
Δούκας
Ευστάθιος
Κατζούρης
Ευστάθιος
Ζεΐνης
Ευθύμιος
Πλατής
Ευθύμιος
Βέλιος
Ευστάθιος
Βέλιος
Ευστάθιος
Κόλιας
Ευστάθιος
Ταμχαρές ή Αναγνώστης
Ηλίας
Ζεΐνης
Ηλίας
Παπαδάκης
Ηλίας
Κυριαζής
Θεοχάρης
Καλαμιώτης
Ιωάννης
Κωτζίκης
Ιωάννης
Κόλιας
Ιωάννης
Χουλιάρας
Ιωάννης
Κρεμμύδας
Ιωάννης
Λιακαυγέρης
Ιωάννης
Χαλατζάς
Ιωάννης
Δροσόπουλος
Κώστας
Κεφαλάς
Κώστας
Κοτζιμπός
Κώστας
Μοσχολιός
Κώστας
Χαλατζάς
Κώστας
Στοφόρος
Λουκάς
Ιωάννου
Λάμπρος
Πατούλιας
Νικόλαος
Βέλιος
Νικόλαος
Βέλιος
Νικόλαος
Σταθόπουλος
Νικόλαος
Τζιόκας
Νικόλαος
Γκόγκας
Νικόλαος
Σκουλίκης
Νικόλαος
Τζακρής
Νικόλαος
Μοσχολιός
Νικόλαος
Κόλλιας
Νικόλαος
Γεωργίου
Παναγιώτης Δημητρίου
Παναγιώτης Βέλιος
Σπυρίδων
Κυριαζής
Σπυρίδων
Αργύρης
Σπυρίδων
Κουτρούμπας
Σταμάτης
Αθανασίου
Σταμάτης
Καλαμακιώτης
Χαράλαμπος Τζιάκαλος
Αναγνώστης Παπανικολάου
Ανδρίτλος
Κολοκυθάς
Ευάγγελος
Καλαμακιώτης
Μαργαρίτης Βέλιος
Νικόλαος
Κοντζιάς
Νικόλαος
Κάντζος
Νικόλαος
Πατέλης

Νικόλαος
Γεώργιος
Νικόλαος
Αποστόλης
Ιωάννης
Νικόλαος
Απόστολος
Δημήτριος
Χριστόδουλος
Ιωάννης
Ιωάννης
Νικόλαος
Νικόλαος
Χρήστος
Διένης
Ιωάννης
Ιωάννης
Κυριάκος
Ιωάννης
Παπαγεώργιος
Δούκας
Κώστας
Ηλίας
Νικόλαος
Κώστας
Κώστας
Κώστας
Κωνσταντίνος
Κυριαζής
Παπαγεώργιος
Ιωάννης
Κωνσταντίνος
Γεώργιος
Δημήτριος
Αθανάσιος
Ηλίας
Γρηγόριος
Χρήστος
Νικόλαος
Αναστάσιος
Νικόλαος
Ιωάννης
Χρήστος
Στοφόρος
Ιωάννου
Ιωάννης
Ηλίας
Κώστας
Ευστάθιος
Γεώργιος
Αθανάσιος
Ιωάννου
Ηλίας
Γεώργιος
Δημήτριος
Γεώργιος
Δημήτριος
Κώστας
Ιωάννης
Αθανάσιος
Ιωάννης
Αθανάσιος
Κώστας
Ζάθρος
Παπανικόλαος
Ανδρίτλος
Κώστας
Νικόλαος
Ιωάννης
Γρηγόρης
Αθανάσιος

40
40
28
25
26
35
30
65
58
30
65
35
35
25
22
30
70
52
40
50
40
40
35
30
50
50
80
45
36
26
55
40
36
25
25
21
24
48
35
27
28
55
65
50
50
40
30
30
48
30
30
34
37
27
66
28
40
40
30
50
48
50
58
26
40
30
30
30
30

γεωργός
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
μυλοθρός
γεωργός
»
»
»
»
»
»
ποιμήν
γεωργός
»
Γεωργός
»
»
»
»
»
»
»
Ιατρός
»
»
φακοπώλης
Γεωργός
»
»
Ποιμήν
Γεωργός
»
ποιμήν
Γεωργός
»
»
»
μυλωθρός
γεωργός
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Χωρίον Χλωμός
Αναστάσιος Μπαλαμπατίνας
Αθανάσιος
Κοντακιώτης
Αθανάσιος
Κοτσάνος
Ανδρέας
Παππάς
Αθανάσιος
Τζακνιάς
Αθανάσιος
Λιάκος
Γεώργιος
Σκουρτιάς
Γεώργιος
Σίμος
Δημήτριος
Σκουρτγιάς
Δημήτριος
Μπόκολος
Ευστάθιος
Τζακνιάς
Ευστάθιος
Αγγελόπουλος
Ευστάθιος
Παππάς - Ξεφλούδας
Ηλίας
Γιαννόπουλος
Ηλίας
Τσακνιάς
Θεόδωρος
Μπαλμπάτης
Ιωάννης
Τσακνιάς
Ιωάννης
Κούκιος
Ιωάννης
Παππάς
Κώστας
Βλάχος
Κώστας
Αθανασίου
Νικόλαος
Γιαννόπουλος
Νικόλαος
Λιάκος

Ηλίας
Δήμος
Δημήτριος
Δημήτριος
Αναγνώστης
Κωνσταντίνος
Δημήτριος
Παναγιώτης
Γεώργιος
Ηλίας
Νικόλαος
Αγγελής
Λουκάς
Ιωάννης
Χαράλαμπος
Ηλίας
Δήμος
Ανδρίτζος
Δημήτριος
Δημήτριος
Αθανάσιος
Ιωάννης
Αθανασίου

35
60
35
35
22
23
33
53
55
30
22
35
50
42
22
22
21
38
30
38
28
35
38

γεωργός
»
ποιμήν
»
γεωργός
ποιμήν
Γεωργός
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

50

Η ΕΞΟΡΥΞΗ ΒΩΞΙΤΗ ΣΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ
(Συνέχεια από τη σελίδα 1)
που τόσα χρόνια έχει παγιωθεί
λανθασμένα. Τα Καστέλλια
έχουν δώσει πολλά και έχουν
να δώσουν πολλά περισσότερα υπό προϋποθέσεις και όρια.
Το Χωριό μας έχει πλούτο (το
πλούσιο υπέδαφος και άξιους
ανθρώπους). Ποια τα ανταποδοτικά οφέλη για τις όποιες εξορύξεις γίνονται στην περιφέρειά
του; Καταλήγουν σε βοηθήματα
προς λίγους που εξυπηρετούν
το διαίρει και βασίλευε. Το να
μην κάνει κάποιος τίποτε σαν
πρώτη ενστικτώδη αντίδραση
επιτρέπεται. Ο καιρός όμως είναι αρκετός για να σκεφτεί. Το
να κλείνει τα μάτια και τα αυτιά
και να απέχει αν και μέλος της
κοινωνίας που πλήττεται εξυπηρετεί το ίδιο όπως η σιωπηρή
συναίνεση.
Μήπως δεν αφορά όλους μας
ο Κρανίου Τόπος και η αποκατάσταση του περιβάλλοντος μετά
από τις εξορύξεις; Τι έχουμε δει
μέχρι τώρα; Υποτυπώδη ανάπλαση σε κάποια σημεία. Μήπως θα αναβαθμισθεί η ποιότητα της ζωής μας από τις εκκωφαντικές εκρήξεις και θα ανεβεί
η αξία των περιουσιών μας από
τις ρωγμές στα σπίτια; Μήπως
δεν αφορά εμάς και τα παιδιά
μας η καταστροφή των φυσικών
πηγών νερού, που λόγω των
δονήσεων μετακινούνται σε κατώτερα στρώματα του εδάφους
και αντιμετωπίζουμε πρόβλημα
νερού. Πού; Στους πρόποδες
του Παρνασσού.
Αν αντιμετωπίσουμε την κατάσταση σε μη ρεαλιστική βάση
και θεωρήσουμε ότι είναι τόσο
κακό που αποκλείεται να συμβεί σε μας, την πατήσαμε. Τα
μεταλλεία δεν μπορούν να πάνε
αντίθετα στη φύση τους που είναι να πραγματοποιούν εξορύ-

ξεις, όσο υπάρχει μετάλλευμα.
Είναι θέμα επιβίωσης. Το θηρίο
θα ξανάρθει. Πρέπει να επαγρυπνούμε, να μην επιτρέψουμε να
μπει στο Χωριό και να το αναγκάσουμε να επιλέξει να συλλέξει την τροφή του σε άλλες
περιοχές. Ο βωξίτης στις επίμαχες περιοχές είναι επιφανειακός
και η εξόρυξη του πιο εύκολη.
Υπάρχουν όμως και όρια. Το να
τρως κρέας δεν ταυτίζεται με
τον κανιβαλισμό.
Είναι αυταπόδεικτο ότι το δίκιο είναι με το μέρος μας. Είναι
προς το συμφέρον μας λοιπόν η
συνεχιζόμενη δημοσιοποίησή
με οποιονδήποτε τρόπο. Πολύ
θα επηρέαζε υποθέτω τα επίπεδα λήψης αποφάσεων ως και

ΤΟ ΠΑΛΙΟΚΑΣΤΕΛΛΙ ΩΣ ΘΕΡΕΤΡΟ ΤΩΝ
ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΩΝ (Μια παλιά πρόταση)
Παλιότερα γύρω στα 1967, όταν
Αντιπρόεδρος του Συλλόγου μας
ήτο ο αείμνηστος Ασημάκης Μακρής, είχε γίνει λόγος, αν θα ήτο
δυνατή η παραχώρηση του χώρου
του Άνω Καστελλίου στους σημερινούς Καστελλιώτες, ώστε να διανεμηθεί και ο καθένας να μπορεί
στο χώρο που θα του παρεχωρείτο
να στεριώσει ένα εξοχικό, ώστε να
περνάμε το καλοκαίρι, ξαναζωντανεύοντας το ερειπωμένο Απάνω
Χωριό. Ο χώρος προσδιοριζόταν
Νότια κάτω από τον παλιό δρόμο 51ου χιλιομέτρου Καλοσκοπής
με ακραία εκατέρωθεν όρια από
μεν την Ανατολική πλευρά το «Κακόρεμα», από δε τη Δυτική την
«Καψάλα» και τα «Κεφαλαίϊκα» και
από το Βορρά την «Τρούπη» και
το «Βύθισμα» ως το «Ψωρολίθι».
Σχέδιο προφανώς μεγαλεπήβολο,
όχι και ακατόρθωτο. Ο Ασημάκης
Μακρής με βάση τα τοπογραφικά

Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ
ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΗ ΚΑΚΚΑΡΑ
Με μεγάλη επιτυχία ανάμεσα
σε πλήθος κόσμου, φίλων του
συγγραφέα αλλά και φίλων των
γραμμάτων, έγινε η ταυτόχρονη
παρουσίαση δύο μυθιστορημάτων του Αλέξη Κακκαρά.
Η παρουσίαση έγινε από τις
εκδόσεις ΠΑΠΑΖΗΣΗ στην
αίθουσα του βιβλιοπωλείου
ΙΑΝΟΣ στην οδό Σταδίου 24
την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2013.
Τα δύο μυθιστορήματα «Όταν
Γαυγίζει ο Ντουνιάς» και «Ο
Αρτέμης ο Λέλεκας ανάμεσα σε
ανθρώπους και άλλα ζώα» παρουσίασε και συντόνισε τη συζήτηση που ακολουθεί ο Θανάσης
Μπαλοδήμας, δημοσιογράφος,
συγγραφέας μέλος Ε.Ε.Λ. Στη
συζήτηση έλαβαν μέρος ο Θέμος Στοφορόπουλος Πρέσβης
επί Τιμή, ο Νίκος Μοσχοβάκος
Ποιητής και η Λιάνα Κανέλλη
Νικόλαος
Νικόλαος
Παναγιώτης
Παναγιώτης
Παναγιώτης
Παναγιώτης
Σπύρος
Δήμος
Χρήστος
Παναγιώτης

κάποιους από τις τοπικές αυτοδιοικήσεις Φωκίδας που ενδεχομένως εξυπηρετούν συμφέροντα άλλα από το κοινό καλό
με πράξεις ή παραλείψεις τους.
Η απειλή εμμένει. Κερδίσαμε τη μάχη, αλλά δε νομίζω ότι
είναι η τελευταία που θα χρειασθεί να δώσουμε. Όσοι είμαστε μαζί ας μείνουμε ενωμένοι.
Ας παροτρύνουμε κι άλλους να
γίνουν ενεργοί κι ας αφήσουμε
την πόρτα ανοιχτή στους αμφίθυμους και μετανοήσαντες.
Πάνω απ’ όλα Καστελλιώτες.
Με τιμή
ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ
(όπως δημοσιεύτηκε
στο προφίλ του στο Facebook
στις 14-05-2013)

δημοσιογράφος βουλευτής του
ΚΚΕ.
Ο Αλέξης Κακκαράς είναι
απ’ τη Γραβιά. Στο βάθος του
χρόνου είναι Χλωμίσιος. Φέρει το όνομα ενός άλλου Αλέξη
Κακκαρά που γεννήθηκε στο
Χλωμό και μετακινήθηκε στη
Γραβιά. Ο Αλέξης Π. Σίμος, ο
Αλέξανδρος Π. Τσακρής και η
Αλεξάνδρα συζ. Ι. Καρδάκου το
γένος Ι. Γραμματικού, το βαφτιστικό τους όνομα είναι προς
τιμή του ίδιου προσώπου του
Αλέξη Κακκαρά. Ο συγγραφέας
Αλέξης Κακκαράς φαίνεται ότι
συνεχίζει το έργο ενός άλλου
Χλωμίου συγγραφέα μιας άλλης
εποχής του Στέλιου Ξεφλούδα.
Ευχόμαστε στον Αλέξη Κακκαρά να συνεχίσει το πνευματικό
του έργο που τόσο πολύ έχουμε
ανάγκη.
Κ. ΣΤΟΦΟΡΟΣ

Σίμος
Παναγιώτη
35
»
Ασημάκης
48
»
Ασημακόπουλος
Σκουρτγιάς
Ανδρίτζος
35
»
Ντόρμας
Αθανάσιος
45
»
Γραμματικός
Ιωάννης
58
»
Σκουρτγιάς
Δημήτριος
22
»
Καστανάς
Ιωάννης
45
»
Ματζάγκας
Ιωάννου
45
»
Κοντακιώτης
Θωμάς
38
»
Λιακόπουλος
Χαράλαμπος
24
»
Εν Γραβιά τη 30 Δεκεμβρίου 1864
Ο Δημαρχεύων Πάρεδρος Δωριέων ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΟΛΦΗΣ
Διαθέτουμε τους καταλόγους όλων των Χωριών του τότε Δήμου Δωριέων
για πάντα ενδιαφερόμενο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ

στοιχεία του Υπουργείου Γεωργίας,
έκαμε σε μεγέθυνση μια χαρτογράφηση του χώρου αυτού δυνατότητος κατασκευής οικισμού τετρακοσίων περίπου εξοχικών κατοικιών
και άρχισαν στις συνεδριάσεις
που επακολούθησαν του Δ.Σ. του
Συλλόγου, να γίνονται συζητήσεις,
για το εφικτό ή μη της πραγματοποιήσεως του σχεδίου. Οι πρώτες
συζητήσεις αναφέρθηκαν σε θέματα υποδομής και πρώτα-πρώτα
στην υδροδότηση του μελλοντικού
οικισμού αυτού.
Από τις προτάσεις που έγιναν,
αναφέρθηκαν τα νερά της «Λυσκοβίτσας» της «Μαμάκας» (πάνω
μεριά από το Χάνι Ζαγγανά), ένα
μέρος των νερών από. τον «Κάλανο». Και παρακάτω τα νερά της
«Γκιώνας» και της «Αντέλιας», που
με συγκλίνουσες υδρομαστεύσεις
θα τροφοδοτούσαν το υδραγωγείο
του νέου οικισμού. Συζητήθηκε
τότε να ανατεθεί το πρώτιστο αυτό
θέμα να εξετασθεί από ειδικούς
υδρολόγους, αλλά καθ’ όσον γνωρίζω δεν έγινε τίποτε παρά πέρα.
Συζητήθηκε επίσης το θέμα της
αποχετεύσεως και κατέληξε ότι
αυτό ήτο θέμα δαπάνης και μόνο.
Για την ηλεκτροδότηση και την τηλεφωνική σύνδεση παρατηρήθηκε,
ότι και οι δύο αυτές συνδέσεις
ήταν πραγματοποιήσιμες, εφ’ όσον
θα χτιζόταν ο οικισμός. Το χτίσιμο
του θα βασιζόταν πάνω σε σχέδιο
πολεοδομικής μορφής με χάραξη
δρόμων, μεγάλης πλατείας, δημοτικού κτιρίου, λέσχης μεγάλου
χώρου με δυνατότητα πραγματοποιήσεως διαλέξεων και προβολής κινηματογραφικών ταινιών, ως
και τοποθέτησης μικρής σκηνής.
Ακόμα έγινε λόγος για ίδρυση Οικοδομικού Συνεταιρισμού και για
δανειοδότηση από Τράπεζες με
τοκοχρεωλύσια και προσιτές δόσεις, που θα επιβαρυνόταν η κάθε
κατοικία.
Τελικά το σχέδιο σκόνταψε, όταν
μπήκε στη συζήτηση, τι θα γινόταν
στην περίπτωση που ορισμένοι Καστελλιώτες δεν θα ήθελαν να συμμετέχουν σε μια τέτοια οικονομική
επιβάρυνση, αν δηλαδή τα περισσευούμενα εξοχικά, θα διετίθεντο
σε ξένους ενδιαφερομένους. Σ’
αυτό το πρόβλημα το μεγάλο μέρος των συμβούλων στάθηκε κάθετα αρνητικό και το τολμηρό σχέδιο
ναυάγησε και σταμάτησε ως εδώ.
Ύστερα από τόσα χρόνια, αναθεωρώντας τις τότε προθέσεις, αν
ανατείλουν καλύτερες ημέρες που
περιμένουμε, δεν θα ήτο άσχημη η
επαναφορά του σχεδίου.
Δ. ΧΑΛΑΤΣΑΣ
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ΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΑΜΕ ΓΙΑ ΚΑΤΙ ΚΑΛΟ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΟΔΗ
Η εφημερίδα μας συμπληρώνει με αυτό το φύλλο πενήντα χρόνια συνεχούς έκδοσης! Είναι ένα μάλλον σπάνιο
επίτευγμα για μια τοπική
εφημερίδα που βασίζεται
αποκλειστικά στη στήριξη
των μελών ενός Συλλόγου.
Με αυτή την ευκαιρία αξίζει
να αναφερθούμε στα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβαν την ιστορική
απόφαση:
Πρόεδρος:
Γεώργιος Ν. Παπανικολάου
Αντιπρόεδρος:
Αθανάσιος Λ. Κάντζος
Γ. Γραμματέας:
Νικόλαος Κ. Τσάκαλος
Ταμίας:
Χρήστος Δ. Χαλατσάς
Ειδική Γραμματέας:
Σοφία Δ. Παπαστυλιανού
Σύμβουλοι:
Γεώργιος Δ. Μακρής, Κωνσταντίνος Ν. Μοσχολιός, Στέφανος Αθ. Αποστολόπουλος,
Ιωάννης Παν. Παπανικολάου
Διευθυντής σύνταξης ήταν
ο Νίκος Αγγ. Μακρής και αρχισυντάκτης ο Ευάγγελος Π.
Κωτσίκης
Διαβάζοντας το 1° φύλλο
(ως ημερομηνία εκδόσεως
αναφέρεται η 15η Αυγούστου
του 1963) ανακαλύψαμε πολλά και ενδιαφέροντα:
Η ύδρευση στα Καστέλλια...
50 χρόνια πριν!
«Οι κάτοικοι των Καστελλίων είναι πλήρως ικανοποιημένοι δια την ύδρευσιν των,
τα περισσότερα σπίτια σήμερα έχουν παροχήν ποσίμου
ύδατος δι' ιδιαιτέρων κρουνών. ...Έλλειψιν και περιορισμόν ύδατος δεν πρόκειται
να ίδουν τα Καστέλλαι και
ούτω νέοι ορίζοντες ανοίγονται...»
Που να ήξεραν οι ταλαίπωροι Καστελλιώτες πως
50 χρόνια μετά και παρά το
σημαντικό έργο της Δεξαμενής το Χωριό μας θα συνέχιζε
να ταλαιπωρείται από διακοπές νερού. Και μάλιστα σε
μια χρονιά με πρωτοφανείς
βροχοπτώσεις. Κάτι δεν πάει
καλά... Δε νομίζετε;
Η συγκοινωνία
...50 χρόνια πριν!
Με τίτλο «Ενεκαινιάσθη
λεωφορειακή γραμμή κατ'
ευθείαν Αθήναι - Καστέλλια»
παρουσιάζεται το σχετικό
ρεπορτάζ στην εφημερίδα:
«Από της 5ης Αυγούστου 1963
ενεκαινιάσθη δια λεωφορείων του 12ου ΚΤΕΛ Φωκίδος
δια την εξυπηρέτησιν των
συγκοινωνιακών
αναγκών
των κατοίκων των Καστελλί-

ων λεωφορειακή γραμμή κατ'
ευθείαν Αθήναι - Καστέλλια
και τανάπαλιν τρις της εβδομάδος... Τρίτην, Πέμπτην και
Σάββατον με ώραν αναχωρήσεως εξ Αθηνών την 7.30 πμ
πλην του Σαββάτου καθ' ο
το δρομολόγιον θα εκτελείται
την 3.30 μ.μ. ...Το πρακτορείον του 12ου ΚΤΕΛ εν Αθήναις
ευρίσκεται επί των οδών Βίκτωρος Ουγκώ και Δεληγιάννη 54, έναντι θεάτρου Περοκέ...»
50 χρόνια μετά η συγκοινωνία πάει ολοταχώς προς τα...
πίσω (σε λίγο δεν θα έχουμε
ούτε τρένο!)
Κίνησις Ληξιαρχείου
«Κατά το παρελθόν έτος
1962 το ληξιαρχείον Καστελλίων παρουσίασε την εξής
κίνησιν:
Γεννήσεις 10
Γάμοι 4
Θάνατοι 12»
Τι να λένε άραγε οι αριθμοί
50 χρόνια μετά;
Ο Μπελάς της καρδιάς μας
Θα συνεχίσω με μια θλιβερή
είδηση, που κάποιοι ίσως τη
θεωρήσουν ασήμαντη. Όχι
όμως και τα παιδιά! Ο σκύλος, ο Μπελάς (ή Μπούμπης)
θανατώθηκε με φόλα. Ο αγαπημένος σκύλος των παιδιών
που τα συνόδευε πάντα στα
παιχνίδια και στις βόλτες
τους. Ένα καλοκάγαθο ζώο
που ζούσε στην πλατεία του
χωριού μας. Δυστυχώς κάποιο ανθρωποειδές δίποδο
φρόντισε να τον δηλητηριάσει. Το συγκεκριμένο περιστατικό δεν είναι μεμονωμένο και δεν κολακεύει καθόλου
το Χωριό μας. Ας ελπίσουμε ο
Μπελάς να είναι το τελευταίο
θύμα. Κι όλοι αυτοί που παριστάνουν πως δεν ξέρουν και
δεν άκουσαν τίποτα να μιλήσουν επιτέλους. Ας αναλογιστούν ότι μερικά τετράποδα
έχουν πιο ανθρώπινα χαρακτηριστικά από κάποιους ...
«ανθρώπους».
Για το Καμπαναριό
Αντιγράφω το σχόλιο του
συγχωριανού μας Αθανάσιου
Μυρμίρη από το facebook:
«Με το πέρας των εργασιών της ανακαίνισης του
Καμπαναριού και της εξωτερικής όψεως της "ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ" -Μητρόπολης των Καστελλίων- θέλω να εκφράσω
τα θερμά μου συγχαρητήρια,
τόσο στον Πρωτοπρεσβύτερο Κωνσταντίνο Κάντζο,
όσο και στο Εκκλησιαστικό
Συμβούλιο για την πρωτοβουλία, προγραμματισμό και

Ευστάθιος Γεωργίου Τεχνική Ε.Π.Ε.
Εμπορία - Κατασκευές
Συντήρηση Κλιματισμού - Θέρμανσης
Ηλεκτρικά - Υδραυλικά - Ηλιακά
Τηλ.-Fax: 22310 36559 & 6976 142839
Πανουργιά 15 - Λαμία
e-mail: e.georgiou.texniki@gmail.com

Ειδικές τιμές για τους συγχωριανούς μας

πραγματοποίηση του ανωτέρω αναφερομένου έργου.
Επίσης τις θερμές μου ευχαριστίες και στην οικογένεια
της Χριστίνας το γένος Γ.
Σταματέλου και Γεωργίου Κοράκη κατοίκων της Ν.Υόρκης
Αμερικής, που διέθεσαν προ
διετίας το ποσό των 5.000
δολαρίων, για την ανακαίνιση
του Καμπαναριού. Αυτοί δεν
ξεχνούν ποτέ τη γενέτειρα
των. Η σωστή διαχείριση του
οβολού των Καστελλιωτών,
φαίνεται στην Εκκλησία τουλάχιστον, πιάνει τόπο. Και
πάλι τους συγχαίρω για την
εξαιρετική εμφάνιση της ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ»
Ο διαγωνισμός διηγήματος
Έληξε στις 30 Ιουνίου η
προθεσμία για τη συμμετοχή
στον Γ' Διαγωνισμό Διηγήματος «Στέλιος Ξεφλούδας»
που διοργανώνει ο Προοδευτικός Σύλλογος «Τα Καστέλλια». Στόχοι του διαγωνισμού
είναι να προβληθεί το έργο
του Καστελλιώτη δημιουργού
και παράλληλα να δοθεί η
δυνατότητα ανάδειξης νέων
συγγραφέων μέσα από το διήγημα και το γραπτό λόγο.
Ως θέμα του Γ' Διαγωνισμού
είχε επιλεγεί ο «Καπνός», θέλοντας να αναδείξουμε πτυχές που αφορούν σε αυτό
το προϊόν που δέθηκε με την
ιστορία του χωριού μας.
Την Κριτική Επιτροπή αποτελούν οι συγγραφείς Δώρα
Κασκάλη, Διονύσης Μαρίνος και Μαρία Πετρίτση
ενώ εκ μέρους του Συλλόγου
μετέχουν οι Δημήτρης Χαλατσάς και Κώστας Στοφόρος.
Τα δώδεκα πρώτα διηγήματα που θα ξεχωρίσουν, θα
δημοσιευτούν σε ειδική Ανθολογία. Πέρα από τα τρία
πρώτα βραβεία θα δοθεί το
Ειδικό Βραβείο Γιώργης Χαλατσάς σε διήγημα που θα αναφέρεται στα Καστέλλια. Θα
δοθούν ακόμη 12 έπαινοι.
Υπενθυμίζουμε: κυκλοφορούν οι συλλογές «Επιστροφή
στο χωριό» και «Έγκλημα στο
χωριό» από τον Σύλλογό μας.
ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΟΦΟΡΟΣ

Άγιος Αθανάσιος
Χλωμού
Θα παρότρυνα τους συγχωριανούς μας όσους δεν έχουν
εκκλησιαστεί στον Ι.Ν. Αγίου
Αθανασίου Χλωμού, να περάσουν να ανάψουν ένα κεράκι και να προσευχηθούν. Θα
δουν έτσι και τον εξωραϊσμό
που έγινε τα τελευταία χρόνια από τον παπά-Κώστα και
το εκκλησιαστικό συμβούλιο.
Καινούργια σκεπή, καινούργιο ξυλόγλυπτο τέμπλο και
αγιογραφίες των τοίχων του
Ναού με θαυμάσιες εικόνες
Αγίων προσφορά Χλωμίσιων
οικογενειών.
Όμως ο Ναός παραμένει
κλειδωμένος. Θα μπορούσε
να βρεθεί ένας τρόπος να
ανοίγει η εκκλησία τις Κυριακές και γιορτές έστω και για
λίγο. Άλλωστε οι πιστοί όλο
και κάποιον οβολό θα αφήσουν.
ΑΘΑΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ

Ποτέ ο Σύλλογός μας δεν διέθετε χρήματα πλην των αναγκαίων για την έκδοση της εφημερίδας μας. Τελευταία μάλιστα
δυσκολευόμαστε πολύ, γι' αυτό
ζητάμε την συνδρομή όλων σας.
Έχουμε όμως ιδέες και προτάσεις, που ταιριάζουν απόλυτα με
τους σκοπούς του Συλλόγου μας.
Κάποιες απ' τις προτάσεις μας τις
μεταβιβάσαμε στην Δημαρχία και
Κοινοτικό Συμβούλιο στις αρμοδιότητες των οποίων υπάγονται.
Τις υποβάλαμε όπως έπρεπε. Για
μερικές απ' αυτές δεν είχαμε καμιά απάντηση. Και όπου είχαμε
απάντηση, καμιά ενέργεια.
Δημοσιεύουμε τώρα εν συντομία τις προτάσεις μας. Δεν υποστηρίζουμε ότι λύνουμε προβλήματα του Χωριού μας. Αν όμως
είχε πραγματοποιηθεί κάτι, καλό
θα έκανε στο Χωριό μας.
Μακάρι οι προτάσεις μας να
κεντρίσουν το ενδιαφέρον και
άλλων. Ας ενωθούμε λοιπόν να
τις διεκδικήσουμε προσθέτοντας
και όποια άλλη ιδέα μπορεί κάποιος να έχει.
1-7-2002
Προς: Τον κ. Δήμαρχο Γραβιάς
Κοιν.: Ι΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων
Δελφών
Θέμα: Ανάδειξη προβολή και
διαφύλαξη αρχαιολογικών χώρων
(Καθαρισμός - αποκοπή πουρναριών - ηλεκτροφωτισμός τοίχους)
Τείχη πόλεως Ερινεός δίπλα
στο Νεκροταφείο
1-7-2002
Προς: Εφορεία Προϊστορικών
και Κλασσικών Αρχαιοτήτων Δελφών
Θέμα: Σηματοδότηση αρχαιολογικών χώρων Ερινεός - Κυτίνιον
26-8-2002
Από: Ι΄ Εφορεία Προϊστορικών
και Κλασσικών Αρχαιοτήτων Δελφών
Προς: Προοδευτικό Σύλλογο
«Τα Καστέλλια»
Κοιν.: Δήμο Γραβιάς
Θέμα: Συναινεί με όσα ζήσαμε.
Εργασίες και κόστος βαρύνουν
Δήμο Γραβιάς παρουσία Αρχαιολόγου
Σχόλιο: Οι Δελφοί ασχολήθηκαν με το θέμα μας. Ο Δήμος
Γραβιάς μας αγνόησε
10-8-2007
Προς: Δήμαρχο Γραβιάς
Θέμα: Έκδοση βιβλίου ιστορικού περιεχομένου που να ενδιαφέρει τον Δήμο. Υποβάλουμε τις
εισαγωγές τριών βιβλίων. Έτοιμα
προς έκδοση.
Σχόλιο: Ο Δήμαρχος μας αγνόησε. Αργότερα ανέλαβε την έκ-

δοση βιβλίου άλλου Χωριού και
συγγραφέα του Δήμου μας.
31-1-2008
Προς: Δήμαρχο Γραβιάς
Θέμα: Μετονομασία της οδού
Ευζώνων σε Γεωργίου Χαλατσά.
Σχόλιο: Ο Δήμαρχος μας αγνόησε.
10-8-2007
Προς: Τοπικό Συμβούλιο Δ.Δ.
Καστελλίων
Κοιν.: 1. Δήμο Γραβιάς
2. Αθαν. Πέτρου Πρόεδρος
Δ.Σ.
3. Ηλία Τσακρή Αντιδήμαρχο
Θέμα: Επανήλθαμε για την αξιοποίηση τείχους Ερινεού δίπλα
στο Νεκροταφείο
Σχόλιο: Μας αγνόησαν όλοι.
15-8-2012
Προς: Τον Πρόεδρο Τ.Ε. Καστελλίων κ. Δημήτριο Χουλιάρα
Θέμα: Αναγραφή στο Μνημείο
Ηρώων ονομάτων πεσόντων το
1821
Σχόλιο: Ένας χρόνος πέρασε.
Καμιά ενέργεια.
15-8-2012
Προς: Αντιδήμαρχο Δ.Ε. Γραβιάς κ. Αθαν. Μανανά
Πρόεδρο Τ.Ε. Κστελλίων κ. Δημήτριο Χουλιάρα
Θέμα: Αναζήτηση: α) Αρχείου
Δημοτικού Σχολείου
β) Σχολικών Βοηθημάτων
γ) Σχολικής Βιβλιοθήκης
Σχόλιο: Μας αγνόησαν.
15-8-2012
Προς: Αντιδήμαρχο κ. Αθ. Μανανά
Πρόεδρο Καστελλίων κ. Δημ.
Χουλιάρα
Θέμα: Δωρεά Βιβλιοθήκης
Δημ. και Γεωργ. Χαλατσά
Σχόλιο: 1. Ανάλογο αίτημα
έγινε και από κ. Δημ. Χαλατσά
και Χρ. Χαλατσά. Απάντηση Δημάρχου Δήμου Δελφών: Δεκτή η
δωρεά. Ουδεμία ενέργεια.
2. Εάν η δωρεά εγένετο στην
Βιβλιοθήκη Άμφισσας υποθέτω
ότι μέσα σ' ένα μήνα θα είχε γίνει η μεταφορά.
15-8-2012
Προς: Αντιδήμαρχο κ. Αθαν.
Μανανά
Πρόεδρο Καστελλίων κ. Δημ.
Χουλιάρα
Θέμα: Δημιουργία Πινακοθήκης. Δωρεά σειράς πινάκων ζωγραφικής του εκλεκτού συμπολίτη μας κ. Πάνου Ελευθερίου
Σχόλιο: Παρόμοιο αίτημα υποβλήθηκε και από τον υιό κ. Τριαντ. Ελευθερίου. Δεκτό το αίτημα, καμία ενέργεια.
Υπάρχουν και άλλες προτάσεις
που έγιναν μέσω της εφημερίδας
όπως του Κώστα Στοφόρου, αλλά
ενδιαφέρον δεν υπήρξε. Ας είναι
καλά.
ΑΘΑΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ

ΤΑ ΝΕΑ Δ.Σ. ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ
Πραγματοποιήθηκαν αρχαιρεσίες στους Συλλόγους του Χωριού μας. Τα
νέα Διοικητικά Συμβούλια συγκροτήθηκαν ως εξής:
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Διοικητικό Συμβούλιο:
Πρόεδρος: Ελένη Λευκαδίτη, Αντιπρόεδρος: Ευθυμία Πέτρου, Γενική
Γραμματέας: Αθανασία Κουτσουβέλη, Ταμίας: Ρούλα Ζαγγανά, Τομέας
Πολιτικού Σχεδιασμού: Μαρία Κασσιού, Τομέας Οργανωτικού: Στέλλα
Μακρή, Τομέας Δημοσίων Σχέσεων: Γιάννα Κεφαλά, Τομέας Κοινωνικών
Θεμάτων: Κατερίνα Πέτρου, Τομέας Επιστήμης-Τέχνης-Πολιτισμού: Δροσούλα Τσελέντη,
Εξελ. Επιτροπή: Σταθούλα Λαζαρίδου, Αδριανή Κοκκίνη, Βασιλ. Κοντολάτη
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Διοικητικό Συμβούλιο:
Τακτικά Μέλη: Πρόεδρος: Γιάννης Σπυριδάκης, Α΄ Αντιπρόεδρος: Γιάννης Παππάς, B΄ Αντιπρόεδρος: Σπύρος Λιάπης, Γενική Γραμματέας: Λιάνα
Βελέντζα, Ταμίας: Λουκάς Παπαϊωάννου, Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων:
Ιωάννης Ζαγγανάς, Υπεύθυνη χορευτικού και υλικών του συλλόγου: Βαρβάρα Κεφαλά, Αναπληρωματικά μέλη: Δήμος Τσικνής, Γιώργος Κουτσουβέλης, Τάσος Ζωγράφος, Νίκος Καλλιμάνης

