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Βέβαια μιλάμε για το κτήριό του, γιατί η λειτουργία του ως
σχολείου έχει σταματήσει προ πολλού. Ήταν εκείνες οι χρονιές 1930-32, όπου η τότε Κυβέρνηση ανασκουμπώθηκε στη
δημιουργία νέων βελτιωμένων σχολικών κτηρίων, σε αντικατάσταση των παλαιών που είχαν θεμελιωθεί επί Ανδρέου
Συγγρού. Με τις σύντονες ενέργειες τους οι αείμνηστοι τότε
Καστελλιώτες διδάσκαλοι μας, ο Ηλίας Σταθόπουλος και ο
Αθανάσιος Αποστολόπουλος, κατάφεραν με την προαγωγή
του σχολείου μας από διτάξιο σε τριτάξιο, να εγκριθεί και η
ανέγερση νέου σύγχρονου σχολικού κτηρίου και το πέτυχαν
και έτσι το χωριό μας απέκτησε το σημερινό του κτήριο που
όχι μόνο κάλυψε τις εκπαιδευτικές ανάγκες του χωριού μας
επάξια επί τόσα χρόνια, αλλά δεσπόζει στο χώρο της Δωρικής κοιλάδας και σαν αρχιτεκτονικό κόσμημα.
Μα «ήρθανε χρόνοι δίσεκτοι, και μήνες οργισμένοι», που
λέει και το τραγούδι, και εδώ και λίγα χρόνια ελλείψει παιδιών, σταμάτησε η λειτουργία του. Βέβαια η φθορά του μέσα
στα χρόνια που πέρασαν σημαντική, γι' αυτό και ψηφίστηκε
κονδύλι επισκευής του και ανακαίνισης του που βρίσκεται
ακόμα σε εκκρεμότητα. Ας ευχηθούμε για τη σύντομη περαίωση του και με την ευκαιρία, ας κάνουμε προτάσεις για τη
μέλλουσα λειτουργία του σε όφελος του χωριού μας.
Είναι γνωστή η προσφορά της βιβλιοθήκης των αδελφών
Χαλατσά που πρέπει να στεγασθεί και να λειτουργήσει σε
μια από τις απάνω αίθουσες του σχολείου. Στην άλλη θα
ήταν φρόνιμο να στεγασθεί η πλούσια πινακοθήκη που έχει
επίσης προσφέρει στην Κοινότητα μας ο εκλεκτός ζωγράφος
μας Πάνος Ελευθερίου. Στον ίδιο χώρο μπορούν να συστεγασθούν και η έκθεση φωτογραφιών, ως επίσης και μία σειρά
όλων των εκδόσεων από καστελλιώτες συγγραφείς, λογοτέχνες και επιστήμονες, ώστε να υπάρχει εκεί συγκεντρωμένη
η καστελλιώτικη πνευματική προσφορά στον τόπο και στην
Ελλάδα γενικότερα. Μπορεί ακόμη να συστεγασθεί σε μιά
από τις κάτω αίθουσες το λαογραφικό μουσείο και η άλλη
από τις κάτω αίθουσες να διαρρυθμισθεί ως χώρος συγκεντρώσεων, διαλέξεων και γενικότερων αναγκών και εκδηλώσεων.
Έτσι το σχολικό κτήριο θα αποκτήσει νέα ζωή και θα είναι
πολιτιστικό κέντρο, όχι μόνο του χωριού μας, αλλά και ολόκληρης της Περιφέρειας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Προς διευκόλυνση όσων επιθυμούν να μας
αποστείλουν την συνδρομή τους για τα «Καστελλιώτικα Νέα» μπορούν να τα καταθέσουν
στο Λογαριασμό 6391-010171-645 με το
όνομά τους (Τράπεζα Πειραιώς).

Για να μη μείνουν στο παράπονο, ας
κλείσουμε την περιήγησή μας με τους
επαγγελματίες του χωριού μας παλιούς
και νέους με τους κρεοπώληδες. Από
παλιά το χωριό μας το τροφοδοτούσαν
με κρέατα από το δώθε μέρος ο Γιάννης
ο Κουτρούμπας και από το πέρα μέρος
το Λυκόρραχο ο Στοφορονικολός με το
Σκουλικοηλιά και μάλιστα με κάποιο ζωηρό ανταγωνισμό. Σιγά-σιγά που πύκνωσαν οι ανάγκες της αγοράς, φάνηκαν
και οι νεότεροι: ο Αθαν. Αποστολόπουλος, ο συστηματικός Πέτρος Πέτρου, ο
Κώστας ο Χαλατσάς και ο πιο νεότερος
ο Ηλίας Χαμηλός και ο γιος του Γιώργος
Χαμηλός και ο συστηματικός Σπύρος
Κουτρούμπας.

Η ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ

Μια θέση κάτω από τον
Γιάννη Βαρουφάκη, στο Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης, αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών τοποθετήθηκε η
Νάντια Βαλαβάνη. Εκλέχτηκε για τρίτη φορά βουλευτής
του ΣΥΡΙΖΑ στην Β΄ Περιφέρεια Αθηνών. Η επιλογή και
η ανάθεση αυτής της δύσκολης και καίριας θέσης, είναι
απόλυτα επιτυχής. Η Νάντια
διαθέτει όλα τα στοιχεία που
απαιτούνται.
Όλοι οι συγχωριανοί μας
αισθάνονται υπερήφανοι που
έχουμε υπουργό μια νύφη
από το χωριό μας. Η Νάντια,
σύζυγος του Δήμου Αντ. Τσακνιά, έχει δύο παιδιά, εξαιρετικούς επιστήμονες. Μεγάλη και
νωπή η απώλεια του Δήμου,
έφυγε τόσο νέος. Θα καμάρωνε και αυτός την επιτυχία της
συζύγου του και την δικαίωση
των αγώνων μιας ζωής.
Ευχόμαστε επιτυχία σε
όλους τους τομείς που ανέλαβε η Νάντια στην διακυβέρνηση της χώρας. Επιτυχία για
όλους τους Έλληνες.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Προοδευτικού Συλλόγου «Τα
Καστέλλια» ανακοινώνει ότι στις 13 Μαρτίου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 7 μ.μ. θα πραγματοποιήσει την ετήσια εκδήλωση
βράβευσης των επιτυχόντων στα Α.Ε.Ι. νέων Καστελλιωτών.
Επίσης θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου που εξέδωσε ο Σύλλογός μας από τον Διαγωνισμό διηγήματος «Στέλιος Ξεφλούδας»
με θέμα «Καπνός».
Σας περιμένουμε...

ΤΟ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΑΣ

ΚΡΕΟΠΩΛΕΣ
Από το πέρα μέρος ανεδύθηκαν ο
Αποστόλης Α. Χουλιάρας και ο Λουκάς
Παπαϊωάννου και αργότερα ο Δήμος ο
Τσακνιάς και ο Νίκος ο Τσακνιάς. Μονοπώλιο το Χλωμό πολύ παλιότερα, όταν
είχε κόσμο τον είχε ο Τσκνοστάθης μέχρι τα τελευταία του.
Αλλά, αν το ρεύμα των κρεοπωλών
μέσα στο χωριό μας ήταν τόσο ζωηρό,
ακόμα ζωηρότερο και πολυπληθέστερο ήταν το ρεύμα των καστελλιωτών

κρεοπωλών της διασποράς. Έτσι στην
Ελευθερούπολη της Μακεδονίας εγκατεστάθησαν και υπηρετούσαν την κρεαταγορά οι αδελφοί γιοί του Δημητράκη
Κοτσιμπού, στην αγορά της Λαμίας ο
Γιάννης Βέλλιος (Δεκανέας) και στον
Πειραιά η δυναστεία των Μοσχολιέων ο
Καταρραχιογιώργης με τον Κατσιαβάρα
και συνέχεια τα παιδιά τους ο Κατσαβαρόγιαννος και ο αδελφός του Θανάσης
στο Ψυχικό και ο Σπύρος ο Μοσχολιός

στον Πειραιά. Ειδική εξαίρεση ο Αντώνης Ωκεανός, που τροφοδοτούσε την
κρεαταγορά του Κολωνακίου μέχρι τα
τελευταία του.
Ας μη νομισθεί ότι και η συμπαθέστατη
αυτή επαγγελματική τάξη των Καστελλιωτών τα βρήκε έτοιμα και αμέσως με το
πρώτο ξεκίνημα ευδοκίμησε στο χώρο
της και πρόκοψε. Κάθε άλλο. Όλοι τους
την αγορά την κατέκτησαν με υπερεργασία, με παραχωρήσεις και με λογής
θυσίες.
Πάντως όπου κι αν στάθηκαν δημιούργησαν επιχειρήσεις και φήμη και άριστο
επαγγελματικό όνομα και φυσικά και
έζησαν με οικονομική άνεση.
Χ.-
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Κοινωνικά
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
• Η Δέσποινα Ιωάννη Μακρή και ο Ιωάννης Φασκιώτης απόκτησαν αγόρι στις
14-11-2014.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
• Η Γεωργία Μαργώνη και
ο Σπυρίδων Λιάπης στις 7
Σεπτ. 2014 στην Αγία Παρασκευή Βάργιανης βάφτισαν
τον γυιό τους και τον ονόμασαν Θεόδωρο. Ευχόμαστε να
τους ζήσει.

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ
• Ο Δρόσος Ιωάννου Βέλλιος Μαθηματικός – Οικονομικός Αναλυτής αρραβωνιάστηκε την εκλεκτή του
Έϊμυ Κοζάτζα Τεχνολόγο
Τροφίμων στο Λονδίνο όπου
ζουν και εργάζονται. Κάθε
ευτυχία...

ΘΑΝΑΤΟΙ
• Απεβίωσε στην Αθήνα
και κηδεύτηκε στο χωριό μας
στον Άγιο Αθανάσιο Χλωμού
στις 5-11-2014 ο Δήμος Αντ.
Τσακνιάς. Το μεσημέρι της
ίδιας μέρας έγινε η πολιτική
κηδεία του στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών, παρουσία
δεκάδων βουλευτών και πολιτικών, πλήθους φίλων και
συγγενών.
• Απεβίωσε στις 30-12-2014

και κηδεύτηκε στην Αθήνα
στις 2-1-2015 ο Βασίλης Καραπλής δικηγόρος ετών 64.
• Την 29 Ιανουαρίου 2015
απεβίωσε και ετάφη στην
Αθήνα η Ευθυμία χήρα Αθαν.
Μπενίση θυγατέρα της Ελένης χ. Θεοχάρη Πασσαλή.
Τα Κ.Ν. συλλυπούνται
ολόθερμα τις θυγατέρες της,
Ελένη και Κωνσταντίνα.
• Απεβίωσε στον Καναδά
όπου ήταν εγκατεστημένος ο
Ευστάθιος Αλεξ. Τσακρής.
• Απεβίωσε και κηδεύτηκε στα Καστέλλια στις 19-12015 η Αθανασία χ. Πολ. Κωτσίκη.
• Απεβίωσε και κηδεύτηκε
στα Καστέλλια η Βαρσάμω χ.
Σπ. Στοφόρου.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΓΟΡΓΙΑΝΙΤΗΣ
Απεβίωσε και κηδεύτηκε στις
18-12-2014 στο Νεκροταφείο
Αγίων Αναργύρων Αθηνών ο
Νικόλαος Αγοργιανίτης. Με κα-

Τριμηνιαία Έκδοση

Συντακτική Επιτροπή
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ΚΩΣΤΑΣ Ε. ΣΤΟΦΟΡΟΣ
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

• 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.

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
• Η Κυριακή Αστερίου και

Μαρίας Λιούτα, εγγονή του
Ιωάν. Αθα. Μακρή πέτυχε
στο Πανεπιστήμιο Κρήτης
στο Βιολογικό Τμήμα.
• Ο Νικόλαος Παναγιώτη
(Πανίνου)
Παπανικολάου
πέτυχε στο Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
• Η Χρυσάνθη Χρόνη –
Αγοργιανίτου πρόσφερε 70
ευρώ στη μνήμη του συζύγου της Νικολάου, δια τους
σκοπούς του συλλόγου μας.
• Ο Νικόλαος Κόλλιας
πρόσφερε 70 ευρώ για τους
σκοπούς του συλλόγου μας
σε μνήμη των συγγενών του:
Ευαγγελίας Ι. Κυριαζή, Ευθυμίας Κόλλια και Λεμονιάς
Βλαχάκη.
• Η Ελένη Μπαστούνη και
τα παιδιά της, κόρη του Σταμάτη Νικ. Μπάκα στη μνήμη
του συζύγου και πατέρα Γεωργίου, προσέφερε 50 ευρώ
για τους σκοπούς του συλλόγου μας.

Αυτοί που μας έφυγαν

«ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ»
Ιδιοκτησίας του
Προοδευτικού Συλλόγου
«ΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ»
Οδός Σίνα & Δαφνομήλη 1Α
Αθήνα – Τ.Κ. 106 80
Α.Φ.Μ. 090381071
ΚΩΔΙΚΟΣ: 4490
***
Εκδότης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ
Τηλ.: 210-7229373

• Απεβίωσε και κηδεύτηκε
στην Αθήνα ο Γεώργιος Μπαστούνης, σύζυγος Ελένης
Σταμ. Μπάκα του Νικ., στις
18-10-2014.
• Απεβίωσε στις 18 Οκτ.
και κηδεύτηκε στις 30 Οκτ.
2014 στα Καστέλλια ο Ιωάννης Κορομπίλης, ετών 81.
• Απεβίωσε στις 26 Οκτ.
και κηδεύτηκε στις 30 Οκτ.
2014 στα Καστέλλια η Βιολέτα συζ. Λεωνίδα Κοντολάτη,
ετών 85.
• Απεβίωσε στις 30 Ιαν. και
κηδεύτηκε την επομένη στα
Καστέλλια ο Αντώνιος Γιαννάκης, ετών 79.
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ταγωγή από τον Μπράλο ήταν
σύζυγος της Χρυσάνθης Αθαν.
Χρόνη. Πολλοί φίλοι και συγγενείς παρευρέθηκαν στην εξόδιο
ακολουθία και όλοι συγκινημένοι χαιρέτισαν τον φίλο Νίκο για
τελευταία φορά.
Τυχεροί όσοι γνώρισαν για
λίγο ή πολύ τον Νίκο Αγοργιανίτη. Ήταν ένας ξεχωριστός
άνθρωπος γεμάτος χαρίσματα. Ήρεμος, πράος, ειλικρινής
και τίμιος. Προοδευτικός, σε
μεγάλη ηλικία προκειμένου να
βελτιώσει την απόδοσή του και
εξέλιξη, φοίτησε και απόχτησε
Πανεπιστημιακό πτυχίο. Χρειάσθηκε πολύς κόπος, κουράγιο
και θέληση γι' αυτό. Υπήρξε
υπάλληλος υπόδειγμα αγαπητός
και σεβαστός τόσο στους κατωτέρους του, όσο και στους ανωτέρους του. Εξυπηρετικός και
ειλικρινής σε όσους ζήτησαν την
βοήθειά του. Υπόδειγμα προς
μίμηση.
Ταίριασε απόλυτα με την σύζυγό του Χρυσάνθη και αποτέλεσαν πρότυπο ζευγαριού.
Αγαπημένοι απόχτησαν και μεγάλωσαν δύο παιδιά και είχαν
την ικανοποίηση να τα δουν επιστήμονες, αποκατεστημένα με
ζηλευτές αρχές που πήραν από
τους γονείς τους, χρήσιμα στην
κοινωνία.
Δυσαναπλήρωτο το κενό που
άφησε ο Νίκος. Εμείς θα τον
θυμόμαστε με αγάπη.
Στην οικογένεια ευχόμαστε
υπομονή και παρηγοριά. Ο Πα-

νάγαθος Θεός θα οδηγήσει τον
Νίκο εκεί που του αξίζει και η
μνήμη του θα είναι αιώνια.

. . .
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΧΗΡΑ
ΠΟΛ. ΚΩΤΣΙΚΗ
Την 19η Ιανουαρίου 2015 πέθανε και ενταφιάστηκε στο χωριό μας η Αθανασίου Κωτσίκη,
χήρα του Πολύκαρπου Κωτσίκη του δασκάλου και εκλεκτού
συμπολίτη μας που μας άφησε
πριν από δυο χρόνια. Δεν ήταν
Καστελλιώτισσα η Αθανασία, μα
όχι μόνο εγκλιματίστηκε στο χωριό μας, αλλά αισθανόταν σαν
γνήσια Καστελλιώτισσα με τη
συμπεριφορά της και τον αγνό
και μειλίχιο χαρακτήρα της. Το
χωριό μας το λάτρεψε, γι' αυτό
και ύστερα από τη συνταξιοδότηση του συζύγου της έγινε πια
η μόνιμη τους κατοικία, όπου
ζούσαν αγαπημένοι μεταξύ των
συγχωριανών μας. Μετά το θάνατο του συζύγου της είναι αλήθεια ότι αισθανόταν έρημη και
μονάχη, μα παρά ταύτα προσαρμοσμένη ζούσε μεταξύ μας μια
ήρεμη ζωή, όπως της πήγαινε
και όπως την ήθελε.
Τα «Κ.Ν.» συλλυπούνται τους
οικείους της ολόθερμα, με την
ευχή να είναι ελαφρύ το καστελλιώτικο χώμα που την σκεπάζει
και η μνήμη της αιωνία.

. . .
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Κ. ΜΠΑΣΤΟΥΝΗΣ
Ερχόμαστε από μια σκοτεινή
άβυσσο, καταλήγουμε σε μια

σκοτεινή άβυσσο, το μεταξύ φωτεινό διάστημα το λέμε ζωή.
Ευθύς ως γεννηθούμε, αρχίζει
και η επιστροφή ταυτόχρονα το
ξεκίνημα κι ο γυρισμός. Κάθε

στιγμή πεθαίνουμε. Γι αυτό πολλοί διαλάλησαν: Σκοπός της
ζωής είναι ο θάνατος.
Μα κι ευθύς ως γεννηθούμε,
αρχίζει κι η προσπάθεια να δημιουργήσουμε, να συνθέσουμε,
να κάμουμε την ύλη ζωή. Κάθε
στιγμή γεννιόμαστε. Γι αυτό
πολλοί διαλάλησαν: Σκοπός της
εφήμερης ζωής είναι η αθανασία.
Στα πρόσκαιρα ζωντανά σώματα τα δύο τούτα ρέματα παλεύουν: α) Ο ανήφορος προς
τη σύνθεση, προς τη ζωή, προς
την αθανασία. β) Ο κατήφορος,
προς την αποσύνθεση, προς την
ύλη, προς τι θάνατο.
Και τα δύο ρέματα πηγάζουν
από τα έγκατα της αρχέγονης
ουσίας. Στην αρχή η ζωή ξαφνιάζει, σαν παράνομη φαίνεται,
σαν παρά φύση, σαν εφήμερη
αντίδραση στις σκοτεινές αιώνιες πηγές μα βαθύτερα νιώθουμε: Η ζωή είναι κι αυτή άναρχη,
ακατάλυτη φορά του σύμπαντος.
Αλλοιώς, πούθε η περανθρώπινη δύναμη που μας σφεντονίζει
από το αγέννητο στο γεννητό και
μας γκαρδιώνει – φυτά, ζώα,
ανθρώπους – στον αγώνα; Και
τα δύο αντίδρωμα ρέματα είναι
άγια.
Χρέος μας λοιπόν να συλλάβουμε τ’ όραμα που χωράει κι
εναρμονίζει τις δύο τεράστιες
τούτες άναρχες ακατάλυτες ορμές. Και με τ’ όραμα τούτο να
ρυθμίσουμε το στοχασμό μας
και την πράξη.

. . .
ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΗ
ΚΑΡΑΠΛΗ
«Και μόνο η σκέψη ότι ένας
άνθρωπος στον πλανήτη μπορεί
να βασανίζεται δεν μ’ αφήνει
να ησυχάσω»
Βασίλης Καραπλής
Τα ξημερώματα της 29ης Δεκεμβρίου, έφυγε από τη ζωή ο
Βασίλη Καραπλής.
Ενός ξεχωριστός Καστελλιώτης, ένας σημαντικός διανοούμενος που υπήρξε εμβληματική
μορφή του αναρχικού κινήματος στην Ελλάδα.
Ο Κώστας Τζιαντζής σε άρθρο
του είχε εντάξει τον Βασίλη στην
ομάδα των «άγνωστων στρατι-
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Καστελλιώτικα
Πρωτοχρονιά
«Αρχιμηνιά κι αρχιχρονιά».
Παραμονή Πρωτοχρονιά
–χωριανοί μου και γειτόνοι–
ταά λέγαμε έναν καιρό,
κι ας έρριχνε βροχή νερό
κι ας έπεφτε και χιόνι.
Τα λέγαμε όλο χαρές
μέσα σε σπίτια και σ' αυλές
λεπτά για να μαζέψωμε
να πάμε να τα παίξωμε,
δεκάρες, κοσαράκια
με τάλλα γειτονάκια
αδερφοξαδερφάκια.
Παίρναμε μπάλλα από μπροστά
άγνωστα σπίτια και γνωστά,
είμαστε φρέσκοι πάλι,
της κάθε μιας νοικοκυράς
ο κεφαλίτης κι ο μπελάς
(τα είχαν πει και άλλοι)
–«Κάντε και κράτει βρε παιδιά
απ' το πρωΐ, απ' το ταχιά,
μας ξεκουφάνατε τ' αυτιά,
με τις δικές σας τρέλλες
μας φύγαν οι αναμέλες
δεν έχουμε κεφάλι
μας τα είπανε οι άλλοι)).–
Μα εμείς δεν χαμπαρίζαμε
–Είχαμε βγει μαστόροι–
απ' την αρχή αρχινίζαμε
«αρχιμηνιά κι αρχιχρονιά
ψιλή μου δεντρολιβανιά»
ν' ακούσουν με το ζόρι.
Στο τέλος πα στη μοιρασιά
την μπάζα την καλύτερη
είχαν οι μεγαλύτεροι,
παίρναν τα περισσότερα
και σε λεπτά, σε πράμματα,
και οι μικροί οι μικρότεροι
οι πιο αδυνατώτεροι
αρχίζαν οι καημένοι
–ήσαν αδικημένοι–
αρχίζανε τα κλάματα.
Οι πρώτες πάψες στα σκολειά
τί ξενοιασιά - ανεμελιά,
τριγύρω μεσ' στην παραστιά
–ήταν μπουμπούνα η φωτιά–
αρχίζαν χωρίς χρήματα
τα νέα τα μαθήματα
–ήταν τα πρώτα βήματα–
τα πρώτα βήματα κρυφά
στην τράπουλα και στα χαρτιά.
Κι η ταχτική μας σαν παιδιά
σαν έκανε Θεού χαρά,
στ' αλώνι στο σοκάκι
–ποιος είχε νου για γράμματα–
κάτω απ' τα σταλάμματα,
στημένοι απ' τα χαράματα,
παίζαμε πεταρδάκι.
–Πρωτοχρονιά σαν ψέματα–
με τα καλά φορέματα
με τα πολλά φιλέματα
και με τους μπακλαβάδες
στα πιάτα μας βαλμένους
με μπόλια τυλιγμένους,
ψημένους, μελωμένους,
–αξέχαστες γιορτάδες–
μικρά παιδιά σα βγαίναμε
στα σπίτια τους πηγαίναμε
με της γιορτής τον τόνο
για τον καινούργιο χρόνο.
Α. ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΗΣ
Πωλείται παλαιά οικία σε οικόπεδο 380μ2
στο κέντρο του χωριού,
κοντά στην καφετέρια
ΚΑΣΤΡΟ.
Τηλ. 6975102498.
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ωτών» της ανατροπής, οι οποίοι
«μέσα από τις πολλαπλές αντιθέσεις της, τις απογοητεύσεις,
τις αφομοιώσεις και τις εξάρσεις της, έμεινε πιστή (ή μάλλον
«άπιστη» και κριτική, άστατη και
πάντα ερωτευμένη) απέναντι σ’
αυτό που η ίδια ονόμασε, με την
όμορφη ξύλινη γλώσσα της, «ο
αγώνας που συνεχίζεται»…»
Ο Βασίλης αγωνίστηκε ενάντια στη χούντα. Φυλακίστηκε
και βασανίστηκε. Η διαφορά
από άλλους αγωνιστές της εποχής είναι πως ο Βασίλης είχε
σωματική αναπηρία από τα
παιδικά του χρόνια εξαιτίας της
πολυομυελίτιδας. Δεν ζήτησε
ωστόσο, ούτε επεδίωξε διακριτική μεταχείριση.
Κι έξω από τις φυλακές της
δικτατορίας έδωσε έναν σημαντικό αγώνα για την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος των δικηγόρων.
Με μια απίστευτη απεργία πείνας στα Προπύλαια, που έδινε
δύναμη και κουράγιο σε όλους
εμάς, που μπορεί να μη συμμεριζόμασταν την ιδεολογία του,
αλλά υποκλινόμασταν στην αγωνιστικότητα και στον πλούτο της
γνώσης του.
Στην αγάπη για τη ζωή και
τους ανθρώπους. Για τη σεμνότητα ενός ανθρώπου που δεν
επεδίωξε ποτέ τη δημοσιότητα.
Που δεν εξαγόρασε ποτέ τα «ένσημα» του αγώνα.
Μέχρι την τελευταία στιγμή
συνέχισε να γράφει τον «Αναρχικό, δελτίο πληροφόρησης»,
που έφτασε στα 395 τεύχη, ενώ
υπήρξε και το πρώτο αναρχικό
έντυπο χωρίς αντίτιμο… Ήταν
68 χρονών…
Σύντροφός του στη ζωή και
στους αγώνες η Κάτια Καμπιώτου. Ο θάνατός της το 1992,
ήταν μεγάλο χτύπημα για τον
Βασίλη. Πολύτιμο στήριγμά του
στα δύσκολα χρόνια που ακολούθησαν στάθηκε η αδελφή
του, η πανεπιστημιακός Κατερίνα Καραπλή.
Όπως έγραψε η Μαριάννα
Τζιαντζή, «ήταν μια σπάνια, μια
μοναδική περίπτωση αναρχικού
αγωνιστή, πολύ μακριά από τα
στερεότυπα και σε ιδεολογική
αντιπαράθεση με τον «ένοπλο
αριστερισμό» όπως είπε ένας
σύντροφός του…. Χαρισματικός, υψηλής ευφυΐας άνθρωπος,
με χιούμορ, βαθιά ευαισθησία
και κοινωνικότητα. Βαθιά καλλιεργημένος, είχε μάθει μόνο
του γύρω στις δέκα γλώσσες.
Πάμπολλες είναι οι μεταφράσεις που έκανε χωρίς αμοιβή.
Πολλοί θυμούνταν ξυνύχτια
μαζί του, στιγμές συντροφικότητας που μοιράστηκαν μαζί του..
«Δεν μπορούσε να περπατήσει,
δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει τα χέρια του φυσιολογικά.
Αλλά παρ’ όλα αυτά δημιουργούσε ασταμάτητος…» γράφουν
οι σύντροφοι του από την Επιτροπή Αλληλεγγύης για τους
πολιτικούς κρατούμενους στην
Τουρκία και το Κουρδιστάν…»
Κάποτε μιλώντας με φίλο
αναρχικό μου έλεγε πόσο ευτυχής ήταν που υπήρχε ο Βασίλης
στον χώρο. Ένας άνθρωπος που
σέβονταν όλοι τη γνώμη του και
συχνά είχε βοηθήσει αν ξεπεραστούν δύσκολες και επικίνδυνες
καταστάσεις.
Αγωνιστές με τέτοια ανιδιοτέλεια και πίστη μας λείπουν όλο
και περισσότερο…
ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΟΦΟΡΟΣ
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Αυτοί που μας έφυγαν
ΒΑΡΣΑΜΩ
ΧΗΡΑ ΣΠΥΡΟΥ
ΣΤΟΦΟΡΟΥ
Στις 21 Ιανουαρίου του 2015,
έφυγε από κοντά μας η Βαρσάμω (γεν. Σκωλίκη), χήρα Σπύρου Στοφόρου, αληθινός και
πιστός σύντροφός του σε όλη τη
ζωή του. Σεμνή και προσηλωμένη αποκλειστικά στο σπιτικό της,
ήταν ο βασικός συντελεστής της
προκοπής της οικογένειας της
με τη σιωπηρή, μα έντονη και
δραστήρια παρουσία της. Είχε
το χάρισμα να μην ασχολείται με
μικρότητες, αλλά σαν αληθινή
μάννα και σύζυγος, σφράγιζε με
την παρουσία της τον δυναμισμό
της, προκαλώντας τον σεβασμό
μικρών και μεγάλων.
Τα «Κ.Ν.» συλλυπούνται τα
παιδιά της με την ευχή να ζουν
και να την θυμούνται.
Δ.Χ.

. . .
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ.
ΣΚΟΥΡΤΙΑΣ
12 Απρ. 1916 - 23 Ιαν. 2015
Από την παλιά φρουρά του
Χλωμού την 23 Ιανουαρίου 2015
έφυγε πλήρης ημερών ο Θανάσης Σκουρτιάς και κηδεύτηκε

μέσα σε γενικό πένθος μέσα σε
γενικό πένθος στο Άγιο Αθανάσιο Χλωμού. Ο μεταστάς υπήρξε από τους πρωτοπόρους στην
ανάπτυξη και τη συγκοινωνιακή
επάρκεια όχι μόνο του χωριού
μας, αλλά της ευρύτερης περιοχής, αφού από νεαρός ακόμη
μετά τη στράτευσή του, κατάγινε
με τα αυτοκίνητα σαν οδηγός
και μεταφορέας, αλλά ιδιαίτερα
στη συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση
των συμπολιτών μας. Άριστος
οδηγός ιδιαίτερα λεωφορείων,
ήταν από τους πρώτους δημιουργούς του ΚΤΕΛ Φωκίδας,
είχε γίνει γνωστός και αγαπητός
και πέραν του νομού μας.
Τον διέκρινε χαρακτηριστικά
η επαγγελματική του συνέπεια,
η ασφάλεια μεταφοράς και προ
πάντων η έντονη κοινωνική συμπεριφορά. Ποτέ δεν αρνήθηκε
να εξυπηρετήσει όποιον ζήτησε
τη βοήθειά του.
Είχε την καλή τύχη να κάμει
σύντροφο της ζωής την εκλεκτή Δέσποινα Παπαδάκη και ν'
αποκτήσουν δύο γιους. Τον διαπρεπή οφθαλμίατρο Γεώργιο
Σκουρτιά και τον Παναγιώτη
υπάλληλο του ΟΣΕ. Καμάρι του
ήταν ο εγγονός του.
Εμάς τους Χλωμίσιους θα
μας λείψει η παρουσία του στην
αμπολή και οι τσακωμοί για το
μοίρασμα του νερού. Θα μας
λείψει στο λάκο που ψήναμε τα
αρνιά το Πάσχα όλοι αγαπημένοι. Φίλε Θανάση στο καλό. Θα
σε θυμόμαστε όσο ζούμε.

. . .
ΒΑΓΓΕΛΙΤΣΑ
Ι. ΚΥΡΙΑΖΗ
Στις 8-11-2014 έφυγε ένα
από τα σημαντικά στελέχη του
Συλλόγου μας, η Βαγγελίτσα
Κυριαζή και ενταφιάστηκε μέσα
σε γενικό πένθος στο χωριό μας
την Κυριακή 9-11-2014. Η μεταστάσα, οσάκις της επέτρεψαν
οι ασχολίες της και ασχολήθηκε
με τη διοίκηση του Συλλόγου
μας, στάθηκε σε πολλά από τα
προβλήματα του αληθινά προπομπός και χωρίς δισταγμούς
και αναβολές, έδωσε τις πρέπουσες λύσεις. Από χαρακτήρος
ακέραια και αληθινή είχε μια
πρωτόφαντη για γυναίκα μαχητικότητα, που κατέληγε πάντα
σε αποτελεσματικά επιτεύγματα.
Μετά το τέλος των εγκυκλίων
της σπουδών παρακολούθησε
πολιτικές επιστήμες και δημόσιο
δίκαιο στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, το οποίο και ετελείωσε, για
να ακολουθήσει στη συνέχεια τη
δημοσιοϋπαλληλική καριέρα με
επιτυχία. Από το γάμο της με τον
αξιωματικό του Ναυτικού Γιώργο Κουντούρη απέκτησε δύο θυγατέρες και αξιώθηκε να ιδεί και
εγγόνια.
Η Βαγγελίτσα υπήρξε κοσμοαγάπητο άτομο και έχαιρε της
αμέριστης εκτίμησης, όσων την
εγνώρισαν. Πρόθυμη πάντα στη
συμμετοχή στα δημόσια προβλήματα και ιδιαίτερα σε όσα
απασχολούσαν το χωριό μας, με
δυναμισμό και με αυταπάρνηση και με φανατισμό μπορεί να
ειπεί κανείς, ενστερνιζόταν τις
λύσεις τους και με μιαν ασταμάτητη δραστηριότητα ξεκινούσε
αγώνες, χωρίς να περιμένει από
άλλους για τη θεραπεία τους. Ως
Σύλλογος της απευθύνομε από
τις στήλες της εφημερίδος μας
τον ύστατο χαιρετισμό μας:
Αγαπημένη μας Βαγγελή
Κανείς δεν περίμενε αυτό το
αναπάντεχο νέο, να φύγεις από
κοντά μας τόσο νωρίς.
Για όλους, ιδιαίτερα για μας
στο Σύλλογο των Καστελλιωτών,
υπήρξες ένα επίλεκτο στέλεχος
για 30 περίπου χρόνια, και πάντοτε έδωσες το παρόν με όλες
σου τις δυνάμεις και με την ευθύτητα και άφοβη παρουσία που
σε διέκρινε. Πάντοτε ετοιμόλογη και έβαζες μπροστά την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος αδιαφορώντας για τα επακόλουθα
αφού εσύ το πίστευες. Δεν ήταν
του χαρακτήρα σου η απόκρυψη
της αλήθειας ούτε και του πιο
δεικτικού λόγου.
Η ζωή σε όλους μας δεν μας
τα έφερε όλα ανθισμένα. Εσύ
αγωνίστηκες σκληρά και με πίστη, έτσι που κέρδιζες πάντοτε
τους στόχους σου. Με κόπους
και επιμονή τελείωσες τις σπουδές σου και επάξια υπηρέτησες
επί τόσα χρόνια στις τάξεις του
Υπουργείου Ναυτικών, διακρινόμενη πάντα το ήθος και τις
επιστημονικές σου δραστηριότητες.
Με τον σύζυγό σου ευτυχήσατε να αποχτήσετε δύο θαυμάσιες κόρες και σαν μάνα υπήρξες
υπόδειγμα και μεγάλωσες, συμπαραστάθηκες και τις αποκατέστησες και είδες να μεγαλώνει
η οικογένειά σου.
Η αλήθεια είναι ότι αφήνεις
ένα μεγάλο κενό στους δικούς
σου αλλά και σε όλους μας με

τον πρόωρο χαμό σου. Υπομονή
και παρηγοριά στην οικογένεια.
Ο Θεός να σε αναπαύσει,
καλό ταξίδι Βαγγελιώ.
Ο θάνατός της υπήρξε αδόκητος για όλους μας. Τα «Κ.Ν.»
εκφράζουν τα ολόθερμα συλλυπητήρια τους στις δυο κόρες της
την Έλενα και την Ιωάννα με τις
ευχές να ζουν και να την θυμούνται. Η μνήμη της θα μένει αιώνια σε όλους μας.
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ΣΤΑΘΗΣ ΑΛΕΞ.
ΤΣΑΚΡΗΣ
Νεαρός και ριψοκίνδυνος,
μετανάστευσε στον Καναδά ο
Στάθης Τσακρής, ο ένας από

τους γιους του Αλέκου Τσακρή,
για την ανεύρεση τύχης. Ξένος
μέσα στην μεγάλη αυτή Χώρα
τα πρώτα του χρόνια εργάστηκε
σκληρά, ώσπου να εντοπισθεί
και να προσαρμοστεί στο νέο
τόπο, με τις νέες συνθήκες που
ευρήκε. Παρά ταύτα με πείσμα
ακάματος ρίχτηκε στη δουλειά
και σταδιοδρόμησε με επιτυχία.
Εγκατεστημένος πλέον στη νέα
πατρίδα, απέκτησε οικογένεια
και πέντε θυγατέρες που τιμούν
το όνομα του. Κρυφός καημός
του η πατρίδα. Έφυγε πρόσφατα και κηδεύτηκε στον Καναδά
που αγάπησε σαν δεύτερη πατρίδα του.
Τα «Κ.Ν.» συλλυπούνται ολόθερμα την οικογένεια του και τα
εδώ αδέλφια του. Ας είναι αιωνία η μνήμη του και ελαφρύ το
χώμα της νέας πατρίδας του που
τον εσκέπασε.

. . .
ΔΗΜΟΣ ΑΝΤ. ΤΣΑΚΝΙΑΣ
Σεμνός και αθόρυβος σ' όλη
του τη ζωή - κοινωνική, πολιτική, οικογενειακή, επαγγελματι-

κή - σταθερός, ψύχραιμος και
αποτελεσματικός ο Δήμος μέχρι
τα εξήντα πέντε του χρόνια πάνω
στις πιο γόνιμες στιγμές του, τελείως απρόσμενα, έφυγε από
κοντά μας στις 4-11-2014 και
ενταφιάστηκε την άλλη μέρα στα
Καστέλλια στο Κοιμητήριο του
Χλωμού.
Η αποχαιρετιστήρια πολιτική εκφορά μεγαλοπρεπέστατη,
όπως του ταίριαζε, πραγματοποιήθηκε στο Α΄ Νεκροταφείο των
Αθηνών το πρωί της 5-11-2014,
με την πολυπληθή συμμετοχή
συγγενών και φίλων συντρόφων
και λαού και με την παρουσία
του συνόλου σχεδόν των συμπολιτών μας Καστελλιωτών της
Αθήνας και του Πειραιά.
Πιστός, σταθερός και αμετακίνητος στις πολιτικές του πεποιθήσεις με ακμαίο πάντοτε σθένος,
ταγός γεννημένος, από τις πρώτες του ακόμα σπουδές τάχτηκε
τυφεκιοφόρος των ιδεών του με
τη ζέση και τη δύναμη του πιστού
με συνοχή και γόνιμη παρουσία
στους αγώνες, έτσι που τελικά η
αναγνώριση του ως στελέχους
ήταν απότοκη των δραστηριοτήτων του αυτών. Έχαιρε της εκτιμήσεως και της αποδοχής όλων,
αγωνιστής με κατευθυντήριες
δομές, έτσι που ο λόγος του και
οι υποδείξεις του να έχουν καθολική αποδοχή.
Πολλοί ήσαν εκείνοι που τον
αποχαιρέτησαν με πρώτη και
καλύτερη την άξια και πιστή σύντροφό του την Νάντια Βαλαβάνη. Μεταξύ αυτών ο Πρόεδρος
του Κόμματός του Αλέξης Τσίπρας, ο Νίκος Κοτζιάς, ο Άγ-

γελος Χάγιος, η Ελένη Μπελιά,
η ηθοποιός Μάνια Παπαδημητρίου που τον αποχαιρέτησε και
με στίχους του Σεφέρη,
τραγουδώντας συνέχεια
το τραγούδι του Μάνου
Λοΐζου «Τίποτα δεν πάει
χαμένο».
Στην πολιτική αποχαιρετιστήρια
τελετή
παραβρέθηκαν
ένα
πλήθος από προσωπικότητες μεταξύ των
οποίων ο γραμματέας
της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, του
οποίου ο Δήμος υπήρξε
από τα ιδρυτικά στελέχη, Δημήτρης Βίτσας,
ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής
Ομάδος Νίκος Βούτσης, οι
Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι Παναγιώτης
Λαφαζάνης και Θοδωρής Δρίτσας και πολλοί
Βουλευτές και στελέχη
του κόμματος.
Από το Κ.Κ.Ε. παρέστη ο κοινοβουλευτικός του εκπρόσωπος
Δ. Παφίλης και από το ΠΑΣΟΚ
τον αποχαιρέτησαν η Μαρία Δαμανάκη, ο Κώστας Λαλιώτης, ο
Μίμης Ανδρουλάκης και ο Στέφανος Τζουμάκας.
Επίσης από το χώρο της Αυτοδιοίκησης παρέστη η Περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου
και οι Δήμαρχοι Νέας Ιωνίας και
Χαλανδρίου.
Παρευρέθησαν επίσης ο Διευθυντής και μέλη του συντακτικού
προσωπικού της εφημερίδας
«Αυγή». Στεφάνια κατέθεσαν,
πλην των άλλων, και ο πρόεδρος
του ΣΥΡΙΖΑ, η Κεντρική Επιτροπή και η Κοινοβουλευτική Ομάδα του Κόμματος και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων
Ταχυδρομικών.
Ο Δήμος γεννήθηκε στο χωριό
μας, όπου πέρασε τα πρώτα παιδικά του χρόνια, αλλά είχε την
ατυχία να χάσει πολύ ενωρίς τον
πατέρα του. Παρά ταύτα τελειώνοντας τις εγκύκλιες σπουδές
του σπούδασε νομικά, πήρε την
άδεια του δικηγόρου και ευδόκιμα δικηγόρησε στα Δικαστήρια
των Αθηνών και του Πειραιά μέχρι τα τελευταία του.
Τα «Κ.Ν.» συλλυπούνται ολόψυχα την εκλεκτή σύντροφο του
βουλευτή κα Νάντια Βαλαβάνη
και τα παιδιά του τον Αντώνη
και την Άρτεμη. Η μνήμη του θα
παραμείνει σ' όλους μας αιώνια
και ας είναι ελαφρύ το Καστελλιώτικο χώμα που τον σκεπάζει.

ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΟΚΤ. - ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2014
Αλλαγή του χρόνου στο χωριό
με χιόνι… Είναι από τις φορές
που ένιωσα πολύ τυχερός που
είμαι από τα Καστέλλια. Εικόνες
απίστευτης ομορφιάς παντού.
Ατέλειωτες βόλτες σε ένα τοπίο
που λες και βγήκε από παραμύθι…

Το παραμύθι έχει
και τους …κακούς του
Πολλοί ήταν αυτοί που τα
Χριστούγεννα με σταματούσαν
στον δρόμο για να μου θέσουν
το μεγάλο πρόβλημα της παράνομης υλοτόμησης που έχει γίνει πραγματική μάστιγα.
Τα πάντα συμβαίνουν κάτω
από τη μύτη των αρμοδίων αρχών και όσοι γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα φοβούνται να
προβούν σε επώνυμες καταγγελίες.
Από τη μια οι Βωξίτες από την
άλλη οι …ξυλοκόποι, στο τέλος
δεν θα αφήσουν τίποτε στη
Γκιώνα.
Το όμορφο Χριστουγεννιάτικο
παραμύθι έχει και τους κακούς
του!

Έφυγε ο Βασίλης Καραπλής
Η κακή είδηση ήρθε και με
βρήκε την ώρα που περπατούσα προς το ποτάμι. Ο συγχωριανός μας -και ξάδερφός μουΒασίλης Καραπλής, μια από τις
πιο εμβληματικές μορφές του
αναρχικού κινήματος στην Ελλάδα έφυγε από κοντά μας.
Αν και από μικρός είχε να
αντιπαλέψει μια αρρώστια που
του άφησε σημαντική αναπηρία, υπήρξε αγωνιστής με μοναδικό σθένος και ήθος. Για τον
Βασίλη γράφω σε άλλη σελίδα
της εφημερίδας…
Εδώ θέλω να θυμηθώ τα
παλιά –παλιά χρόνια που τον
άκουγα με θαυμασμό να μιλάει, την συνάντησή μας πολλά
χρόνια αργότερα, τα βιβλία που
έπεφταν στα χέρια μου σε δικές
του μεταφράσεις… Το σπίτι, από
τα πιο όμορφα του χωριού που
γίνεται σιγά- σιγά ερείπιο.
Να θυμηθώ τα ποιήματά του
που δημοσιεύονταν στα Καστελλιώτικα Νέα.
Την πανεπιστημιακό Κατερίνα
Καραπλή, την αδερφή του, που
στάθηκε δίπλα του όλα αυτά τα
χρόνια…
Είναι κρίμα το χωριό μας να
έχει τέτοιους ανθρώπους και να
καταλήγουμε –οι περισσότεροινα τους γνωρίσουμε αφού δεν
είναι πια κοντά μας…

Η αγαπημένη μας θεία
Μεγάλη απώλεια για όλη την
οικογένεια Στοφόρου ο θάνατος
της αγαπημένης μας θείας Βαρσάμως. Του πιο στενού μας συγγενή που ζούσε πια στο χωριό.
Ακόμη και ταλαιπωρημένη από
την ασθένεια μας περίμενε στο
σπίτι να μας φιλέψει… Παλιά,
όλα περνούσαν από τα χέρια
της. Είχε τον τρόπο να βγάζει
από το περιβόλι της τα πιο νόστιμα λαχανικά, οι κότες της να
έχουν τα πιο καλά αυγά, για να
μη πούμε για το κρασί που ωρί-

ΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΗ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΟΔΗ
μαζε στα βαρέλια στο κατώι του
σπιτιού.
Η θεία ήταν για μένα το συνώνυμο του χωριού. Άνθρωπος
δοτικός και φιλόξενος, να δουλεύει πάντα σκληρά, να είναι
κοντά στα παιδιά και στα εγγόνια της. Η απώλεια του συζύγου
της, του θείου μας Σπύρου Στοφόρου, υπήρξε μεγάλο χτύπημα γι’ αυτήν. Δεν νομίζω να το
ξεπέρασε ποτέ…
Πόσα θυμάμαι και πόσα φεύγουν σιγά- σιγά… Το αρμάθιασμα του καπνού, το ξεσπύρισμα
των καλαμποκιών, η προτροπή
στα παιδιά να μορφωθούν και
να προκόψουν.
Είχε τη χαρά να έχει τον Περικλή και τον Λάμπρο και τις οικογένεειές τους, που ήταν πάντα
δίπλα της. Αλλά κι όλους εμάς,
ανίψια, ξαδέρφια κι άλλους
συγγενείς μας είχε πάντα στο
μυαλό και κυρίως στην καρδιά
της…
Ήδη το χωριό μοιάζει πιο
άδειο χωρίς τη θεία Βαρσάμω…

Ο «Καπνός» κυκλοφορεί
Όταν θα διαβάζετε αυτές τις
γραμμές το βιβλίο «Καπνός»
με τα δεκαπέντε διηγήματα
που βραβεύθηκαν στον Γ Διαγωνισμό Διηγήματος «Στέλιος
Ξεφλούδας» θα κυκλοφορούν
ελεύθερα στο διαδίκτυο από
την openbook. Οφείλουμε μεγάλες ευχαριστίες στον Γιάννη
Φαρσάρη που αφιλοκερδώς
στηρίζει την προσπάθειά μας
ήδη από τον προηγούμενο διαγωνισμό.

Μια νέα ζωγράφος
Μεγάλη ήταν η χαρά μας, που
μια νέα καλλιτέχνης με ρίζες
από τα Καστέλλια, δημιούργησε
και μας πρόσφερε τους πίνακες
που κοσμούν το εξώφυλλο του
βιβλίου «Καπνός»
Είναι η Δέσποινα Καραγεώργου-Αλεξοπούλου (εγγονή της
Δεσπούλας Παπαδάκη από τα
Καστέλλια ) μόλις 26 χρόνων.
Η Δέσποινα σπούδασε στο
Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Σχολής
Καλών Τεχνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με δασκάλους τους Κ.Κατζουράκη και Κ.Μορταράκο.
Δίδαξε το 2013 στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως αναπληρώτρια καθηγήτρια Εικαστικών.
Έκτοτε συνεχίζει να ασχολείται
με την διδασκαλία, την ζωγραφική και τελευταία με την εικονογράφηση.

Ο Ξένος
Ήδη ο Προοδευτικός Σύλλογος «Τα Καστέλλια» και η εφημερίδα Καστελλιώτικα Νέα προκήρυξαν τον Δ’ Διαγωνισμό Διηγήματος «Στέλιος Ξεφλούδας».
Θέμα του Δ’ Διαγωνισμού είναι «Ο Ξένος».

ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΑΣ ΑΠΕΣΤΕΙΛΑΝ
Ευθυμία Λαλά
Μαρία Νικ. Τσακνιά
Αικατερίνη Βλαχάκη
Νικόλαος Κόλλιας
Τάκης Στ. Γραβιάς
Μάνθος Μονογιός

ΣΕΛΙΔΑ 4

Αθήνα
Καστέλλια
Αθήνα
Αθήνα
Αυστραλία
Μύκονος

ΕΥΡΩ
50
20
50
30
$100
30

«Ξένοι» υπήρξαν εκατοντάδες συγχωριανοί μας –όπως και
χιλιάδες Έλληνες- που αναζήτησαν καλύτερη τύχη μακριά από
τον τόπο τους, εντός ή εκτός Ελλάδος. «Ξένοι» είναι οι άνθρωποι που ζουν σήμερα στη χώρα
μας, προερχόμενοι από κάθε
γωνιά του πλανήτη.
«Ξένοι» είναι και οι χιλιάδες
νέοι άνθρωποι που εξαιτίας της
κρίσης εγκατέλειψαν την Ελλάδα.
«Ξένος» μπορεί να είναι ή να
γίνει κι ο καθένας από εμάς…
Ακόμη μια φορά, σημαντικοί
άνθρωποι των γραμμάτων δίνουν το παρόν στην Κριτική Επιτροπή. Πρόκειται για τους:
- Χρήστο Αρμάνδο Γκέζος, νικητή του Γ Διαγωνισμού –συγγραφέα
- Γλυκερία Γκρέκου, εκπαιδευτικό –συγγραφέα
- Εύα Στάμου, ψυχοθεραπεύτρια -συγγραφέα
Στην Κριτική Επιτροπή του
Διαγωνισμού εκ μέρους του
Συλλόγου μετέχουν ο επίτιμος
πρόεδρος Δημήτρης Χαλατσάς,
δικηγόρος- συγγραφέας και ο
αντιπρόεδρος Κώστας Στοφόρος, δημοσιογράφος –συγγραφέας.

Βιβλία… δικά μας!
- Κυκλοφόρησε το νέο μυθιστόρημα του Διονύση Μαρίνου,
«Ο ουρανός κάτω» (εκδόσεις
Πάπυρος). Ο Διονύσης υπήρξε
ο νικητής του Β Διαγωνισμού
Διηγήματος και κατόπιν μέλος
της Κριτικής Επιτροπής.
- Ο νικητής του Γ Διαγωνισμού
Χρήστος Αρμάνδος Γκέζος κυκλοφόρησε το μυθιστόρημα «Η
λάσπη» (εκδόσεις Μελάνι)
Και τα δυο βιβλία έχουν προκαλέσει μεγάλη αίσθηση και
έχουν γραφτεί εξαιρετικές κριτικές.

Μια υπουργός
από τα Καστέλλια!
Η Νάντια Βαλαβάνη είναι πλέον αναπληρώτρια υπουργός Οικονομικών. Η τοποθέτησή της,
αντιμετωπίστηκε ως μια από τις
πιο θετικές κινήσεις του Αλέξη
Τσίπρα. Η Νάντια, σύζυγος του
Δήμου Τσακνιά, έχει αποδειχθεί
πραγματική Καστελλιώτισσα.
Ξεχωριστός άνθρωπος, αγωνίστρια με πλούτο γνώσεων και
ευρυμάθεια είναι μια ξεχωριστή
προσωπικότητα, έξω από τους
συνηθισμένους πολιτικούς.
Αν δεν κάνω λάθος είναι η
πρώτη φορά που Καστελλιώτης

μετέχει σε Κυβέρνηση. Με το
καλό και καλή δύναμη!

Νέος βουλευτής
στη Φωκίδα
Βουλευτής Φωκίδας εκλέχτηκε σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα ο ιατρός Ηλίας Κωστοπαναγιώτου με το ΣΥΡΙΖΑ.
Ο Η. Κωστοπαναγιώτου γεννήθηκε στο Λιδωρίκι το 1944
όπου τελείωσε εκεί το Γυμνάσιο. Σπούδασε στην Ιατρική Σχολή Αθηνών και ειδικεύτηκε στη
Γενική Χειρουργική.
Είναι Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1985 και έχει
μετεκπαιδευθεί στη χειρουργική του ήπατος στο Πίτσμπουργκ
της Αμερικής,. Υπηρέτησε στο
Νοσοκομείο Άμφισσας ως Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής
για 15 μήνες.
Το 1985 εντάχθηκε στο ΕΣΥ ως
Επιμελητής στην Α΄ χειρουργική
κλινική του Γενικού Κρατικού
Νοσοκομείου Αθηνών, της οποίας διετέλεσε Διευθυντής για 8
χρόνια μέχρι την αφυπηρέτησή
του το 2011. Μέχρι σήμερα εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας χειρουργός στην Αθήνα.
Είναι παντρεμένος με την Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας στην
ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών Γεωργία Γερολουκά
– Κωστοπαναγιώτου και έχουν
δύο γιούς (οικονομολόγος και
Γιατρός). Συνδικαλιστής στον
τομέα Υγείας.

Η μάστιγα των ναρκωτικών

(και οι επιπτώσεις της στην κοινωνία)
Την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2014 (και από
ώρα 12η έως 13η,) ο Σύνδεσμος Αποστράτων
Ε.Δ. και Σ.Α. του Νομού Φωκίδος πραγματοποίησε στο φιλόξενο Πνευματικό Κέντρο
της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας (Ε.Α.Α.Α.) Χαλκοκονδύλη 5, ομιλία
με ομιλητή το μέλος του Δ.Σ. του Συνδέσμου
μας Υπτγο (ΥΓ. ε.α. Νευρολόγο – Ψυχίατρο Δρ.
ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΑΙΟ με το αναγραφόμενο στην
επικεφαλίδα θέμα.
Λόγω της σοβαρότητος του θέματος αυτού,
αλλά και των ειδικών γνώσεων του γνωστού
ειδικού αγορητή Δρ. κ. ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΑΙΟΥ, τη
σπουδαία και εξειδικευμένη αυτή ομιλία, παρακολούθησαν με ενδιαφέρον αρκετοί συνάδελφοι από τις Ε.Δ. (και τα Σ.Α,), ως και φίλοι
του Συνδέσμου μας.
Ως πρόεδρος του Συνδέσμου, είχα την ευκαιρία να ενημερώσω περιληπτικά το κοινό

Α

πό αρχαιοτάτων χρόνων ήτο γνωστή η
χρήσις «ιερών φυτών» με
θεραπευτικές, ευφορικές και
παραισθησιογόνες ιδιότητες
όπως το όπιο, η ινδική κάνναβις, ο υοσκύαμος, ο Μανδραγόρας κ.ά. για θεραπευτικούς και θρησκευτικούς
λόγους, σε μυστικές λατρείες
και μαγικές τελετές. Μέσα
από το πανάρχαιο αυτό
κοινωνικοπαθολογικό φαινόμενο, που αφορούσε όμως
περιορισμένες ομάδες πληθυσμού, παρεισέφρυσε, καμουφλαρισμένο, ένα αδυσώπητο χημικό όπλο κατ' αρχήν
στις κοινωνίες της Δύσεως.
Η μάστιγα των ναρκωτικών,
που βιώνει δραμαπκά σήμερα ολόκληρη η Ανθρωπότητα, είναι ένας ακήρυκτος,
ύπουλος πόλεμος με άλλες
τεχνικές και άλλα όπλα.
Μετά το τέλος του Β' παγκ.
Πολέμου, άρχισε μία αντιπαράθεση μεταξύ Ανατολής και
Δύσεως, όπως διεξοδικά και

(κυρίως τους επισκέπτες μη μέλη μας) για το
σκοπό της υπάρξεώς του στην εν γένει δραστηριότητά του.
Στη συνέχεια έδωσα το λόγο στον ομιλητή,
ο οποίος, ύστερα από εντυπωσιακή ανάλυση
όλων των πλευρών του σοβαροτάτου αυτού
θέματος, επί μία ώρα περίπου, μας προβλημάτισε θετικά, αποδεικνύοντας ότι οι τοξικομανείς γίνονται εξαρτημένοι σκλάβοι με ηθική
εξαθλίωση, διανοητική σύγχυση, επαγγελματική αναξιοπιστία και εγκληματική συμπεριφορά. Είναι κατ’ ουσίαν τραυματίες και ανάπηροι πολέμου που η «χημική σφαίρα» έπληξε
τον εγκέφαλό τους.
Για πλήρη ενημέρωσή σας παραθέτω τη
σπουδαία ομιλία του Δρ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΝΑΙΟΥ.
Παναγιώτης Κ. Παπαδάκης - Υπχος ε.α.
Πρόεδρος Συνδέσμου Αποστράτων
Ε.Δ. & Σ.Α. Νομού Φωκίδος

τεκμηριωμένα την περιγράφει ο ΤΖ. ΜΠΕΡΝΑΡΝΤ ΧΑΤΤΟΝ στο βιβλίο του «Οι Ανατροπείς της Ελευθερίας».
Η Δύσις είχε την Ατομική
Βόμβα, η Ανατολή ανεζήτησε λοιπόν, άλλες αθόρυβες
τεχνικές και αποτελεσματικά
φθηνά όπλα, από το απαγορευμένο βιοχημικό οπλοστάσιο.
εταξύ της χολέρας
και της πανώλης
επελέγη τελικά το «ναρκωτικό, σαν ελεγχόμενης κατευθύνσεως, μακροπρόθεσμο χημικό όπλο. Οι πρώτες
μεγάλες. ποσότητες ναρκωτικών διοχετεύθηκαν, μέσω
του δικτύου των Ανατροπέων, σε χαμηλές τιμές στον
υπόκοσμο της Δύσεως. Κύριος σκοπός ήτο η διάβρωσις
του εμψύχου δυναμικού και
η δολιοφθορά των δυτικών
κοινωνιών και επακόλουθος
το κέρδος από τα κυκλώματα των κακοποιών. Όταν οι
Δυτικοί συνειδητοποίησαν

Μ

το γεγονός ανταπέδωσαν
«τα κτυπήματα κάτω από
τη μέση». Σήμερα οι κοινωνίες της Ανατολής δια της
εξαθλιώσεως, της πείνας και
της διαφθοράς πληρώνουν
τα επίχειρα της ενάρξεως
χειρών αδίκων. Δυστυχώς
όμως η υιοθέτηση από την
πολιτισμένη Δύση των απάνθρωπων και εγκληματικών
μεθόδων της Ανατολής, αντί
της άμιλλας στην πρόοδο,
την ευημερία και τον πολιτισμό, μετατρέπει την Ανθρωπότητα σ' ένα απέραντο
φρενοκομείο και την οδηγεί
στην παρακμή. Τα σύγχρονα κοινωνιοπαθολογικά και
οικονομικά προβλήματα καθιστούν ευάλωτο το άτομο,
διευκολύνουν την διάδοση
και επαυξάνουν την αποτελεσματικότητα του χημικού
αυτού πολέμου. Στη σημερινή τεχνοκρατική κοινωνία,
ο άνθρωπος επωμίσθηκε,
δυσανάλογες προς τις ψυ(Συνέχεια στη σελίδα 6)
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Εγκαίνια του Ιερού Ναού Αγίου
Νεκταρίου Καστελλίων Φωκίδας
Ο Σεβασμιότατος Μητρο- κι αυτός με την ομορφιά του
πολίτης Φωκίδας κ.κ. Θεόκτι- στην παρηγορητική διαδικαστος, επιτέλεσε τα εγκαίνια του σία, καθώς έχει διαμορφωθεί
Ιερού Ναού Αγίου Νεκταρίου έτσι, που να καλωσορίζει τους
Καστελλίων Φωκίδας, την 1η επισκέπτες και να επιτρέπει
στους πενθούντες να παραμέΝοεμβρίου 2014.
Εγκαίνια, είναι η τελετή με νουν όσο χρόνο χρειάζονται
την οποία καθιερώνεται και κα- να έχουν την αίσθηση ότι εί«κοντά»
θαγιάζεται ένας Του Νίκου Κουτρούμπα ναι
σε αυτούς που
ναός και από
απλό κτίσμα μεταβάλλεται σε έφυγαν. Πρακτική αξία έχει και
οίκο λατρείας και προσευχής το αρχονταρίκι που παρέχει
και η τράπεζα του σε ιερό θυ- τη δυνατότητα σε όσους επισιαστήριο και σε αγία τράπεζα. θυμούν να προσφέρουν καφέ
Χωρίς εγκαίνια δεν είναι δυνα- της παρηγοριάς και να δεχτούν
τή η τέλεση κανενός μυστηρί- συλλυπητήρια στο χώρο, δίχως
ου παρά μόνο με τη χρήση του κόστος και μετακινήσεις τη
Αντιμηνσίου, (λινού υφάσμα- στιγμή της οδύνης», (απόσπα-

τος που απεικονίζονται ή περιέχονται δεμένα στις άκρες του
λείψανα αγίων), που μπορεί να
αντικαταστήσει την αγία Τράπεζα μέχρι να γίνουν κανονικά
τα εγκαίνια. (Με τη χρήση αντιμηνσίου λειτουργούσε μέχρι
τα εγκαίνια ο Ναός).
Ο θεμέλιος λίθος του Ναού
τέθηκε την 1η Αυγούστου 1990.
Την 14η Αυγούστου 1992, τελέστηκαν τα «θυρανοίξια» από
τον απερχόμενο Μητροπολίτη
κ.κ. Αθηναγόρα και παραδόθηκε στους πιστούς αποπερατωμένη η εκκλησία με το αρχονταρίκι και διαμορφωμένο τον
περιβάλλοντα χώρο. Οι απανταχού Καστελλιώτες ολοκλήρωσαν με τις προσφορές τους
το θεάρεστο δημιούργημα
μέσα σε δύο χρόνια, συμμεριζόμενοι την πρωτοβουλία του
τότε Ιερέα Παπαχαράλαμπου,
ο οποίος έχοντας θέσει σκοπό
ζωής την κατασκευή του ναού,
δεν περιορίστηκε στην επίβλεψη και καθοδήγηση του έργου,
αλλά παρείχε καθημερινή και
πολύωρη προσωπική πρακτική εργασία, χωρίς να φείδεται
κόπου και κούρασης. Δικαιολογημένη λοιπόν και εύλογη
η μεγάλη χαρά και συγκίνηση,
που εξέφρασε ότι βίωνε, τόσο
εκείνος, όσο και οι συγχωριανοί του Καστελλιώτες εκείνη
την ημέρα, όταν θερμά καλωσόρισε τον Μητροπολίτη κ. κ.
Θεόκτιστο εκ μέρους όλων.
«Η εκκλησία, φέρνει τους
ανθρώπους κοντά στο Θεό και
κοντά, ως τοπική κοινωνία. Ο
Ιερός Ναός Αγίου Νεκταρίου,
πλησίον του κοιμητηρίου, εξυπηρετεί κατά κύριο λόγο την
αποχαιρετιστήρια τελετή. Η πιο
δύσκολη στιγμή του ανθρώπου
είναι ο αποχαιρετισμός των
αγαπημένων. Πέραν της Θείας
λειτουργίας εντός της εκκλησίας και ο περιβάλλων χώρος του
ναού προορίζεται να συμβάλει

σμα από την ομιλία του Παπαχαράλαμπου).
Ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης κ.κ. Θεόκτιστος παρέδωσε ολοκληρωμένα την εκκλησία
σε εμάς που την έχουμε ανάγκη, πολύ κοντά χρονικά στην
ανάληψη των υψηλών καθηκόντων του, καθώς προφανώς,
μετά από τη σχετική ενημέρωση του από τον νυν Ιερέα Κωνσταντίνο Κάντζο αποτέλεσε η
εγκαινίαση του Ναού προτεραιότητα της αποστολής του.
Γεγονός είναι ότι ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης κ.κ. Θεόκτιστος κράτησε προσηλωμένους τους παριστάμενους,
επεξηγούσε δε, όλα τα στάδια
του τελετουργικού της σημαίνουσας διαδικασίας και κάλεσε
το εκκλησίασμα να συμμετέχει
στο ιερό πανηγύρι των εγκαινίων ενεργά, πνευματικά και με
πίστη.
(Ο Μητροπολίτης έχοντας
βάλει τα λείψανα σε ειδική
θήκη με εύοσμο κηρομαστίχη,
τα θυμιάζει, τα μυρώνει και τα
τοποθετεί στο στυλίσκο που
βρίσκεται στο μέσον της Τραπέζης), τον Μητροπολίτη γονατιστό: έχοντας βάλει στο λαιμό
του πάνω από τα αρχιερατικά
του άμφια, το λεγόμενο σάβανο, λευκού χρώματος, σύμβολο της σινδονης με την οποία
τυλίχθηκε το άγιο σώμα του
Κυρίου, διαβάζει γονατιστός
την ευχή « ο Θεός ο άναρχος
και αΐδιος...» με την οποία παρακαλεί τον Θεό να αποστείλει
το Πανάγιο του Πνεύμα και να
αγιάσει το νέο Ναό, τον Μητροπολίτη να προχειρίζει τον
ιερέα Παπαχαράλαμπο, ως
Πρωτοπρεσβύτερο και Πνευματικό, διαβάζοντας ευχές χάριν του πνευματικού αγώνα και
της αληθινής ζωής.
(«Ούτως εγκαινίζεται ο άνθρωπος· ούτω τιμάται η των
Εγκαινίων ημέρα»).
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΙΚΗ ΑΝΕΚΔΟΤΟΛΟΓΙΑ
Όπως είναι γνωστό σε
όλους, ο αιδεσιμώτατος Παπαναστάσης, σεμνός πράος
και ανθρώπινος, όπως τον
θυμόμαστε, υπηρέτησε όλα
του τα χρόνια ως ιερέας
στον Αποστολιά, στην Κάτω
Κάνιανη δηλαδή. Σε κάποια
στιγμή ύστερα από συνεννόηση, το Εκκλησιαστικό
Συμβούλιο του πρότεινε:
- «Όλοι οι παπάδες, Δέσποτα, κάθε Κυριακή και σε
κάθε γιορτή βγαίνουν στην
Ωραία Πύλη και λένε πέντε
κουβέντες στο εκκλησίασμα. Περιμένουμε κι από
εσένα».
Ο Παπαναστάσης κόμπιασε, γιατί αυτό του φάνηκε βουνό και αρνήθηκε:
«Ακούτε δω. Όπως περάσαμε όλο τον άλλο καιρό θα
τον περάσουμε και τώρα».
Μα το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο ήταν πιεστικό και ο
Παπαναστάσης αναγκάστηκε πλέον σε κάθε Κυριακή
και σε κάθε γιορτή από την
Ωραία Πύλη να κάνει μικρό
κήρυγμα κάθε φορά.
Από τα διαπραχθέντα,
παραθέτουμε ένα -δυό:
Του Αγίου Σπυρίδωνος
(12 Δεκεμβρίου) βγήκε
και είπε: «Σήμερα χωριανοί είναι τ' Άϊ-Σπυρδών. Ο
Αϊ Σπυρίδωνας είναι βαλσαμωμένος στην Κέρκυρα.
Λένε πως σηκώνεται και
σεργιανάει και πως χαλάει ένα ζιοβγάρι παπούτσια
το χρόνο. Τώρα αλήθεια ψέμματα, θα σας γελάσω».
Σ' όλες τις εκκλησίες στα
γύρω χωριά μετά το «Μετά
φόβου Θεού πίστεως και
αγάπης προσέλθετε», μετά
τη μετάληψη δηλαδή, οι
παπάδες έχουν καρφιτσωμένο ένα χαρτάκι πίσω στο
κάλυμμα του αγίου ποτηριού και γράφουν τυχόν
απώλειες των συγχωριανών και παρακαλούν για
την επιστροφή στους κατόχους, π.χ. ο Γιαννακαντριάς
έχασε στα «Βύσσαλα» μια
τριχιά, Όποιος την ηύρε να
του τη δόσει ή ας τη φέρει
εδώ να τη δώσουμε εμείς.
Ανήμερα της Παναγίας το
Δεκαπενταύγουστο ο Παπαναστάσης από την Ωραία
Πύλη είπε το κήρυγμα της
ημέρας: «Σα σήμερα χωριανοί οι άγγελοι πήραν την
Παναγία, όπως ήταν και την
πήγαν στον Παράδεισο» και
συνέχισε διαβάζοντας και
το χαρτάκι των χαμένων
πίσω από το δισκοπότηρο:
- «Πήραν και δυό αρμάθες
πιπεριές της Κνελαινας και
ένα τράστο με ψωμί απ'τη
στρουγκα του Ζαρλά».

.
Τότε με την οπισθοχώρηση των άγγλων από τον
καταυλισμό τους στα «Λειβαδάρια» οι Καστελλιώτες
πήραν του κόσμου τα λάφυρα. Κονσέρβες, κουνουπιέρες, τσιγάρα, αρβύλες,
χιτώνια, κυλόττες κ.λ.π.
Ο Παπαναστάσης πρόλαβε
και πήρε δύο κιβώτια με
αρβύλες και για ασφάλεια
να μην τις βρουν οι γερμανοί και του τις πάρουνε, τις
έκρυψε πίσω από την αγία
-Τράπεζα μέσα στην εκκλησία των Αγίων Αποστόλων

στην Κάνιανη.
«Τα ζλάπια» όμως, οι
Κανιανίτες το πήραν είδηση και κάποιος άνοιξε την
εκκλησία και τις πήρε. Ο
Παπαναστάσης φαρμακώθηκε. Την Κυριακή βγήκε
στην Ωραία Πύλη απευθυνόμενος στο εκκλησίασμα
και είπε τα εξής αμίμητα,
χωρίς να μπορούν να τον
καταλάβουν, τι έλεγε:
«Όποιος το έκαμε χωριανοί να το πάη να το βάλει

στη θέση του, για να μην
τον αφορίσω. Αυτός που το
έκανε, ξέρει ποιος το έκαμε λαθραία. Να τα πάει εκεί
που τα βρήκε να τα αφήσει,
όποιος και νάναι. Ξέρει αυτός τι λέω και δεν το ξαναλέω. Να τα πάει εκεί που τα
είχα».
Ο κόσμος δεν καταλάβαινε τίποτε, νομίζοντας πως ο
παππάς παραλογίζεται και
πως τούστριψε στα καλά
καθούμενα.

Ιστορικό σημείωμα
«Αναφορά της επαρχίας Σαλώνων
ΠΡΟΣ ΤΗΝ Σ. ΓΕΡΟΥΣΙΑΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Τρομεράν και θλιβεράν είδησιν μας ανήγγειλεν η υπ’ αριθμόν 262 Προκήρυξίς σας.
Πένθος ανέκφραστον, τρόμος
ανεκλάλητος, και βαθείας θλίψεως απαρηγόρητον αίσθημα
κατέσχε τας καρδίας απάντων
των κατοίκων της Επαρχίας ταύτης δια το φρικτον και απροσδόκητον συμβάν του δολοφονηθέντος Κυβερνήτου μας, του αγαθού πατρός των Ελλήνων, του
προστάτου του Έθνους και του
κοινού της πατρίδος μας Σωτήρος. Πάντοτε η 27 του παρελθόντος Σεπτεμβρίου θέλει είσθαι
δι’ ημάς, Σ. Γερουσία, ημέρα
πένθους και λύπης. Τα δε ονόματα των εθνοκαταράτων φονέων Μαυρομιχαλέων εις παντοτεινόν των Ελλήνων μίσος και
εις αιώνιον ανάθεμα. Θερμά και
απαρηγόρητα δάκρυα κατασταλάζουσιν από τους οφθαλμούς
πάσης τάξεως ανθρώπων θρηνούντων απάντων του μεγάλου
τούτου ανδρός την απώλειαν
και της πατρίδος τον κίνδυνον.
Ευγνωμονούντες οι κάτοικοι
της Επαρχίας ταύτης δια την
οποίαν ελάβετε φροντίδα του
να διορίσητε Διοικητικήν Επιτροπήν, και μάλιστα σύμφωνα
με τας ευχάς και επιθυμίαν των
Ελλήνων, Πρόεδρον αυτής τον
ακριβόν αδελφόν του ευεργέτου
μας τον Κύριον Αυγουστίνον Α.
Καποδίστριαν, προλαμβάνοντες
κατ’ αυτόν τον τρόπον την επιθυμίαν μας.
Όσον το καθ’ ημάς, θέλομεν
πράξει ό,τι εφ’ ημίν, δια να δείξωμεν την προς τα καθεστώτα
αφοσίωσίν μας, συντρέχοντες
προθύμως εις παν ό,τι δύναται
να συντελέση εις την ήσυχον
των πραγμάτων διατήρησιν
υποσημειούμεθα με το προσήκον σέβας.
Εν Σαλώνοις, την 2 Οκτωβρίου 1831
Οι κάτοικοι της επαρχίας
σαλώνων. Ο ταπεινός Εκκλ.
Τοποτηρητής σαλώνων κ.τλ.
Γρηγόριος, Π.Ι. Οικονόμος,
Α. Χριστοφόρου, Β. Βασιλείου, A.Π. Νικολόπουλος, Γ.Π.
Ηλιόπουλος, Η. Κόκκαλης, Α.
Τσοκόπουλος, Γ. Πετρόπουλος,
Λ. Στρηάκης, Κ. Καραμπής, Π.
Κοντοδήμος, Ν. Σιμόπουλος,

Σ. Φοραίτος, Α. Νιτόπουλος, Ν.
Παπακόκκινου, Γ. Μιχαλόπουλος, Α. Κουτσοσταθόπουλος,
Γ. Ζημπερίκος, Ν. Σταματόπουλος, Ν. Ζενιά, Π.Π. Κόκκινος,
Α. Μαρκόπουλος, Δ. Νικολαΐδης, Η. Σαλταφέρας, Λ. Λόντος,
Λ. Φιλόγιαννος, Χ. Φωτίας, Η.
Αποστόλου, N.Π. Αθανασίου,
Α. Γρίβας, Δ. Γρίβας, Π. Σπανός,
Π. Φακής, Π. Κοτορόπουλος, Ι.
Λιακόπουλος, Α. Καμαρογιώργης, Σ. Κόκκινος, Ρ. Κοντορήγα. - Χωρίον Τοπόλια. Κ.Π.
Γεωργίου, X.Π. Αθανασίου.
- Χρυσόν. Α. Μαλανδρίνης, Α.
Γλύμης, Π. Καλατζής. - Καστρί.
Θ. Δήμου, Α. Ζαφειρόπουλος,
Π. Βλογημένος, Δ. Κιψηλάς. Σεγδίτζα. Α.Δ. Παντελέος, Α.
Τριανταφύλλου, Α. Ταλάντης.
- Δράμισσα. N.Γ. Κουβάλης, Π.
Σοτρόπος, Κ. Σαΐτα. - Χλομό.
Π. Γεωργίου, Γ. Ηλιόπουλος,
Θ.Τέρμας. - Καπάνη. Π. Αιγείρης, Θεοχάρης. - Κολοπατινίτσα βοή χώρας. Θ.Π. Νικολάου,
Α. Μπούρα. - Αγόργιαννη. Σ.
Τράκας, Α. Παππά, Δ. Μαυροδήμος. - Καρούται. Ν. Βόρδης,
Ν. Καραμπάδος, Γ. Κυβεράλης.
- Βονηχώρα. Π. Μαργαρίτης,
Δ. Μιχόπουλος, Θ. Παππάς. Σαλθρόν. Π. Πριτσιβέρης, Γ.
Μπαλμπατίου. - Καστέλι. Π.
Γεωργάκης, Η. Βέλιος, Α.
Κλεάκου. - Βαργάνη. Α. Πρένιος, Θ. Χρυσού, Γ. Κόκκινος.
- Κωλοπατινίτσα. Α. Τάτσουκα,
Π. Τσίμα, Γ. Λάϊνος. - Κουκάβιτσα. Θ. Κολοδήμος, Α. Δανιήλ,
Α. Γεωργακόπουλος. - Δεσφίνα. Δ. Σεπορλίτης, Α. Σακελλαρί-ου, Α. Ααβρεντόπουλος.
- Μαυρολιθάρι. Π Μ. Κοτσάς,
Π. Γεωργάκης, Χ. Νικολογάτου. - Πεντάρια. Ι. Πανουργίας,
Σ. Κοτσάνας, Δ. Παναγιώτου. Κολοβούτας. A.Π. Δημητρίου,
Α. Βαλλαρής, Δ. Καραδήμος, Δ.
Παστρικός. - Πράλον. Γ. Αγοργιάφτης, Π. Τσίτσιος.
Η Δημογεροντία σαλώνων
επικυροί την γνησιότητα των
όπισθεν και άνωθεν υπογραφών.
Εν Σαλώνοις, την 6 Οκτωβρίου
1831
Ο Δημογέρων Γ. Πατρόπουλος»
Και για την αντιγραφή
ΑΘΑΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ
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(Συνέχεια από τη σελίδα 4)
χοσωματικές του ικανότητες απαιτήσεις προσαρμογής και αποδοτικότητας, με
αποτέλεσμα ν' αυξάνονται
οι ψυχοπαθολογικές του
αντιδράσεις. Η «πυρηνική ειρήνη» επέβαλε νέες μορφές
πολέμου για την απόκτηση
υλικών αγαθών. Οι μάχες
δίδονται στα τραπέζια των
διπλωματικών και εμπορικών συμβάσεων. Την κατακτητική εκστρατεία αντικατέστησε η μετανάστευση,
η παραοικονομία, ο τουρισμός, το εμπόριο αγαθών
και τεχνολογίας.
Το φόβο του σπαθιού του
κατακτητού, το άγχος του
Γραμματίου και της Επιταγής. Οι οικολογικές μεταβολές του περιβάλλοντος,
οι ασφυκτικές συνθήκες διαβιώσεως, η συρρίκνωση
του ελεύθερου χρόνου και
της προσωπικής ζωής, το
κυνηγητό του χρήματος και
της επιτυχίας ή αντιθέτως
η απραξία της ανεργίας, η
μοναξιά των μεγαλουπόλεων, η άμβλυνση των ηθικών
αξιών και του οικογενειακού
θεσμού, η ψυχοφθόρος ψυχαγωγία των συγχρόνων
τρόπων
διασκεδάσεως,
πλημμυρίζουν με συνεχές άγχος, ανασφάλεια. Κενότητα
και κατάθλιψη τον σύγχρονο
άνθρωπο, που αγνοήθηκε η
ψυχή του και τυποποιήθηκε
το πνεύμα του σε εκτελεστικό όργανο οριοθέτησης και
δραστηριότητας στις απαιτήσεις της τεχνολογίας.
Τον
HOMO
SAPIENS
αντικατέστησε ο HOMO
ECONOMICUS, την κατάκτηση των ιδανικών, η απόκτηση αγαθών, την τήρηση
των Εντολών του Μωυσέως,
το προσκύνημα του Χρυσού
Βοδιού, το φόβο Θεού, η
αλαζονία του χρήματος και
του κέρδους.
Οι σύγχρονες αλλοπρόσαλλες και αντιφατικές κοινωνικές συνθήκες καταπιέζουν
το άτομο μεταξύ των πόλων
της εξαρτήσεως και της Μονώσεως. Κατά την ψυχοβιολογική του ωρίμανση, ο νέος
πασχίζει για συναισθηματική σταθερότητα και αυτονομία. Αγωνιζόμενος να βρει το
δρόμο του μέσα στο κοινωνικό σύνολο και στο σύστημα
αξιών που θα επιβιώσει βρίσκεται σε συνεχή αναθεώρηση στάσεων και ρόλων και
έρχεται σε σύγκρουση με το
μεταβαλλόμενο, αντιφατικό
και συγκεχυμένο κοινωνικό
περιβάλλον.
Στην εποχή μας, μεταξύ
των φορέων, των κοινωνικών πίστεων παρατηρείται
ασυνέπεια και αοριστία, ενώ
την αξία των πίστεων αυτών
χαρακτηρίζει η σχετικότη-
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(και οι επιπτώσεις της στην κοινωνία)
τα. Οι κοινωνικές και ηθικές
αξίες αξιολογούνται με διαφορετικά κριτήρια από κάθε
άτομο ή κοινωνική ομάδα και
υφίσταται έτσι πολυηθική
και πολυνομία στην αποτίμηση των κοινωνικών φαινομένων.
Τα ψυχοφθόρα στοιχεία
της σύγχρονης ζωής προέρχονται κυρίως αφ' ενός μεν
από τις καταπιεστικές συνθήκες διαβιώσεως που καταπονούν το νευρικό σύστημα,
αφ' ετέρου δε από την ασάφεια των κοινωνικών ρόλων
και την αβεβαιότητα των
κοινωνικών πίστεων και αξιών που γεννούν τη σύγχυση
στο πνεύμα και την αμφιβολία στην ψυχή, πράγμα που
οδηγεί στην αποδιοργάνωση
και τη νόσηση.
Την πραγματικότητα αυτή
απεικονίζει συγκλονιστικά
το θέατρο του παραλόγου
(Ionesco, Becket κ.λ.π.) και
οι κραυγές απογνώσεως
από διανοούμενους όπως ο
Α. Harley που παρακινούν
στην ολοκληρωτική μόνωση,
στη φυγή από την πραγματικότητα με την χρήση παραισθησιογόνων.
προτεινόμενη τραγική
αυτή διέξοδος, όμως,
ταυτίζεται με την ψυχική
νόσο. Οι τεχνητοί παράδεισοι των ναρκωτικών,
μοιάζουν απαράλλακτα με
τους φανταστικούς κόσμους
της Σχιζοφρένειας. Η τάση
ενός πολιτισμού να μιμηθεί
την παραφροσύνη είναι παθογνωμονικό δείγμα της παρακμής του.
Στο κοινωνιοπαθολογικό
αυτό υπόστρωμα, μέσα στα
πλαίσια του ψυχρού πολέμου, και των οικονομικοψυχολογικών δραστηριοτήτων,
που τον διεδέχθηκαν ανεπτύχθη ο χημικός πόλεμος
των ναρκωτικών. Οργανωμένα επιτελεία, υπό τον
πέπλον και την συγκάλυψιν
ενός πανάρχαιου φαινομένου, σχεδίασαν μεθοδικά και
οργάνωσαν ύπουλα την παγίδευση του εμψύχου δυναμικού αντιπάλων κρατών.
Στρατηγικός τους στόχος
ήταν η αποδυνάμωση της
μαχητικής ικανότητας και ο
έλεγχος δια της εξαρτήσεως, ατόμων παραγωγικών
ηλικιών στο Στρατό και στην
κοινωνία των αντιπάλων.
Παραλλήλως επεδώχθη και
το κέρδος, όχι σαν αυτοσκοπός κατ' αρχήν, αλλά ως
μέσον τακτικής. Κατά τον
ΧΑΤΤΟΝ ειδικοί ανατροπείς
που η Ανατολή είχε εμφυτέψει στη Δύση, άτομα υπερά-
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νω πάσης υποψίας, με βάση
τις αρχές της Μαζικής και
Παυλοβιανής ψυχολογίας,
εκμεταλλευόμενοι υπάρχοντα κοινωνικά και ταξικά
προβλήματα, χρησιμοποιήθηκαν για τη διακίνηση και
διάδοση ναρκωτικών που
τους προμήθευε αφειδώς η
κρατική τους παραγωγή.
Οργάνωσαν, χωρίς να φαίνονται οι ίδιοι, δίκτυα διανομής από άτομα του υποκόσμου, διείσδυσαν και διέβρωσαν εργατικά συνδικάτα, θρησκευτικά κινήματα,
αθλητικές οργανώσεις για
να πετύχουν δια των ναρκωτικών τη φθορά των αντιπάλων κοινωνιών. Κατά τον
P. Watson στο Bietnam, επί
500 χιλ. Αμερικανικού Στρατού, το 1967-68 οι απώλειες
ψυχικής υγείας ήταν 5% επί
του συνόλου των απωλειών,
το 1970 30% και το 1971-72
61%. Η Αμερικανική κοινωνία
δε αργότερα υπέφερε από
τα μεγάλα ψυχοπαθολογικά
προβλήματα των Βετεράνων
του Βιετνάμ.
την Ελλάδα προπολεμικά ήταν ασήμαντο το
πρόβλημα. Μεταπολεμικά,
μετά το 1960 εμφανίσθηκε
μια συστηματοποιημένη εισβολή ναρκωτικών με τάσεις
προοδευτικής αυξήσεως και
εκλεκτικής διαβρώσεως ατόμων, καλώς αμοιβομένων
αλλά χαμηλού μορφωτικού
επιπέδου. Σε γενικές γραμμές, προσέβαλε στη 10ετία
του '60, εργάτες, τεχνητές
οικοδομής, στη 10ετία του
'70, εργάτες θαλάσσης, στη
10ετία του '80 αγροτικούς
πληθυσμούς και σχολεία.
Η στατιστική εξακρίβωση δεν είναι πρακτικώς εφικτή, αλλά οι ενδείξεις συνηγορούν στο ότι η αύξηση δεν
είναι τυχαία αλλά προκλητή.
Ο ετήσιος αριθμός των θανάτων είναι μια σοβαρή ένδειξη. Το 1980 ήταν 10, το
1985 28, το 1998 243. Κατά
τους ιατροδικαστές δε ο
πραγματικός αριθμός είναι
πενταπλάσιος.
Τα «ναρκωτικά» είναι φυσικές ή συνθετικές εξαρτησιογόνες ουσίες που έχουν
κατασταλτική ή διεγερτική
δράση στο νευρικό σύστημα και προκαλούν ευφορία,
εθισμό, και ψυχοσωματική
εξάρτηση. Η ευφορία κρατάει 1-2 ώρες και επακολουθεί
κατάπτωση, και δυσθυμία
8-10 ωρών, μακροπρόθεσμα
δε εθισμός και εξάρτηση.
Λόγω βλάβης εγκεφαλικών
κέντρων και λειτουργιών
εγκαθίστανται ψυχοσωματικές διαταραχές, που αδυνατίζουν τη θέληση, την ηθική
κρίση, την πνευματική διαύγεια και την ικανότητα προς
εργασία.
Οι τοξικομανείς έτσι γίνονται εξηρτημένοι σκλάβοι με
ηθική εξαθλίωση, διανοητική
σύγχυση,
επαγγελματική
αναξιοπιστία, και εγκληματική συμπεριφορά. Είναι κατ'
ουσίαν τραυματίαι και ανάπηροι πολέμου που η «χημική σφαίρα» έπληξε τον εγκέφαλό τους:

Σ
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εγαλύτερη ίσως καταστροφή από το
άτομο υφίσταται το κοινωνικό σύνολο, που «πληρώνει δραματικά τη νύφη».
Η κυρία κοινωνιοπαθολογική
διαταραχή είναι «Η ΦΥΓΗ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» που εγκαθιστούν στον
άνθρωπο τα οποιαδήποτε
φυσικά ή συνθετικά, σκληρά
ή μαλακά ναρκωτικά. Ο τοξικομανής λιποτακτεί από
τον Αγώνα της Ζωής. Υιοθετεί τη φιλοσοφία της φυγής,
του περιθωρίου και της αμφισβητήσεως των πάντων.
«Της μεγάλης άρνησης» του
Μαρκούζε. Στην πρώτη δυσκολία στις διαπροσωπικές ερωτικές μαθησιακές
ή επαγγελματικές σχέσεις,
δεν αντέχει να παλαίψει.
Ανεβαίνει στο «όχημα» του
οποιουδήποτε βρεθεί στα
χέρια του, ναρκωτικού και
ταξιδεύει στον κόσμο των
ψευδαισθήσεων και της
αποχαυνώσεως. Τα έξοδα
τα πληρώνει κατ' αρχήν, η
οικογένεια με δυστυχία και
οικονομική
καταστροφή,
ακολούθως δε η κοινωνία με
διαφθορά και εγκληματικότητα.
Η επιχείρηση «Ναρκωτικά» έχοντας οικονομική άνεση από τα τεράστια κέρδη
(1 τρις ο ετήσιος τζίρος στην
Ελλάδα) διαθέτει υπέρογκα
ποσά για διαφήμιση και δημόσιες σχέσεις έτσι που τα
προϊόντα τους να εγκωμιάζονται αντί να καταδικάζονται.
Έτσι ερμηνεύονται οι περίεργες σοφιστείες που κυκλοφορούν από αρμόδιους
και μη και παραπλανούν την
κοινή Γνώμη.
Ακούγονται φωνές σειρήνων που διαλαλούν «Πάρτε
ελεύθερα ναρκωτικά, γλεντήστε, αισθανθείτε ανεβασμένοι, ζείστε το όνειρο, και
μη σας νοιάζει, εμείς είμαστε
εδώ, για να σας θεραπεύσουμε όταν το θελήσετε». Προσθέτουν όμως χαμηλόφωνα
«Αφού μας ξεπουλήσετε το
σπίτι σας και σ' ένα ποσοστό
5% για να μην είσαστε και
πλεονέκτες». Πραγματικά οι
δαπάνες της αποτοξινώσεως είναι δυσβάσταχτες, οι
διαδικασίες χρονοβόρες και
τα αποτελέσματα πενιχρά κι
αβέβαια. «Το κακό μπαίνει με
το τσουβάλι και βγαίνει με το
βελόνι» όπως λέει ο Λαός.
Τόνοι χαρτιού κι ατέλειω-

τες τηλεοπτικές ώρες έχουν
αναλωθεί από ειδικούς και μη
για την αντιμετώπιση αυτής
της μάστιγας. Το πρόβλημα
όμως αντί να περιορισθεί
αυξάνει, σαν την Λερναία
Ύδρα κατά γεωμετρική πρόοδο. Καγχάζει κι εξαπλώνεται όλο και σε μεγαλύτερες
μάζες, όλο και σε μικρότερες ηλικίες, ίσως γιατί οι
αρμόδιοι συγχέουν σκόπιμα
ή μη το Αίτιο με το Αιτιατό.
Το ναρκοδολλάριο, (από τα
πιο σκληρά νομίσματα) έχει
καταστεί παράλληλα ο χρηματοδότης των τοπικών πολέμων και των εσωτερικών
συρράξεων ανά την Υφήλιο,
πληρώνοντας τα όπλα και
τα πυρομαχικά αυτών των
δραστηριοτήτων.
Για την αποτελεσματική
αντιμετώπιση της μάστιγος
των ναρκωτικών, οι πάσχουσες κοινωνίες και οι κυβερνήσεις των, πρέπει ν' ανανήψουν από τη σύγχυση, να
κινητοποιηθούν σωστά και
ν' ανασυντάξουν με ανθρωποκεντρικό
προσανατολισμό τα προγράμματά τους
στην Υγεία, στην Εργασία,
στην Παραγωγή, στην Παιδεία, και τον Πολιτισμό. Ο
άνθρωπος σ' όποια εθνότητα και κοινωνική βαθμίδα
κι αν ανήκει, πρέπει με αυτογνωσία στις Αιώνιες Αξίες
και Πίστεις με γνώμονα το
Ευαγγελικό ερώτημα «Τι γαρ
ωφελήσει άνθρωποι ει τον
κόσμον όλον κερδίσει τη δε
ψυχήν αυτού ζημιωθεί».
ι Λαοί αφού ενημερωθούν σωστά και συνειδητοποιήσουν ότι πρόκειται
περί χημικής Γενοκτονίας
και όχι περί αναπόφευκτου
κοινωνικού φαινομένου, και
μοιρολατρικά να ζήσουν μ'
αυτό, όπως προσπαθούν
να τους πείσουν, πρέπει ν'
απαιτήσουν σθεναρά από
τις Κυβερνήσεις των και
τους Διεθνείς Οργανισμούς,
να εφαρμόσουν απροφάσιστα την υπάρχουσα απαγορευτική Νομοθεσία, για τα
χημικά όπλα και ν' αντιμετωπίσουν
αυστηρότατα
τον χημικό αυτό πόλεμο ως
συνεχές πολεμικό έγκλημα
κατά της Ανθρωπότητας.
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Ιστορίες του χωριού
«Αυγερολάμπρενα»
Προτού αρχίσω τις παλιές
ιστορίες του χωριού μας, θα
ζητήσω συγνώμη διότι δεν θυμάμαι τα επώνυμα των συγχωριανών μου και θα λέγω με τα
παρατσούκλια τους.
Λοιπόν θα αρχίσω με την
θειά Αυγερολάμπρενα. Όπως
όλοι θυμόμαστε στην κατο- Γράφει ο Τάκης
χή τα τρόφιμα
ήταν λιγοστά. Η Θειά η Αυγερολάμπρενα έμεινε από ψωμί, ο
θέρος αργούσε και τι να κάνει
για ψωμί σκέφθηκε και πήγε
στα χωράφια της και κοιτάζει
που είχε γίνει το σιτάρι για θέρισμα, διότι σε ορισμένα χωράφια το σιτάρι ωρίμαζε νωρίς.
Δεν άργησε, την άλλη μέρα
παίρνει το δρεπάνι της και το
μαχαίρι της και πάει και θερίζει μερικά δεμάτια σιτάρι από
αυτό που είχε γίνει για θέρο. Το
φέρνει στο σπίτι της, το στουμπάει, το λιχνίζει, το κοσκινίζει
και ήταν έτοιμο για τον μύλο
να το αλέσει. Όπως θυμόμαστε
οι παλιότεροι Καστελλιώτες
στο χωριό μας είχαμε τρεις μύλους, νερόμυλους. Ο ένας του
γιατρού, ο άλλος του Κουτρουμποσπύρου και ο άλλος στο
Χλωμό του Μαξούνη.
Το καλοκαίρι οι νερόμυλοι
δεν δούλευαν διότι δεν είχαν
αρκετό νερό, και έτσι πήγε (η
Αυγερολάμπρενα) στο μύλο
του Γαλομήτσου που δούλευε
με πετρελαιομηχανή. Εκεί δούλευα και εγώ σαν μυλωνάς για
δύο χρόνια. Ακόμα και από
Μπράλο ερχόντουσαν να αλέσουν. Ο μύλος αυτός δούλευε
μόνο το καλοκαίρι. Η θειά Αυγερολάμπρενα, άλεσε το σιτάρι
το ήθελε και ψιλό αλεσμένο για
να φύγει η φλοίδα για να γίνει
το ψωμί άσπρο. Που να ήξερε
πως το ψωμί με τη φλοίδα σήμερα το ακριβοπληρώνουμε.
Δεν άργησε να το ζυμώσει
και προτού να ψήσει τα καρβέλια έκανε μερικές βιταλιές.
Η βιταλιά ήτανε ένα κομμάτι
ζυμάρι το έπλαθε και γινότανε
στρογγυλό και ψιλό ψωμί, το
έβαζε στο φούρνο και ψηνότανε πολύ γρήγορα. Αν είχες και
λίγο τυρί το έβαζες και μετά το
δίπλωνες και γινότανε ένα σαν
μισοφέγγαρο. Αλλά που τέτοια
πολυτέλεια. Λοιπόν όσοι ήτανε
εκεί κοντά τους έδωσε από μια
βιταλιά.
Ο Μπάρμπα Νικολός ο καφετζής έφαγε και πήγε για ύπνο.
Το μαγαζί ανοιχτό αλλά εκείνη
τα χρόνια, κανένας δεν κλείδωνε σπίτι. Δεν είχαμε κλέφτες. Ο
μπάρμπας ο Κατζογληγόρης ο
γείτονάς μου έφαγε και αυτός
και πήρε το τσεκούρι του και θα
πήγαινε για να κόψει παλούκια
προς την καλογερική. Για καλή
του τύχη όμως περνώντας από
το σπίτι της θειάς μου της Τσακνοαρχώντος. Εκείνη την ώρα
η θειά μου Αρχόντο άρμεγε την

γίδα της και ρωτάει τον μπαρμπαγηγόρη αν θέλει να πιεί το
γάλα και ο Γρηγόρης το ήπιε,
την ευχαρίστησε και πήγε για
να βρει παλούκια στο βουνό.
Η θειά η Αυγερολάμπρενα
έφαγε και αυτή και πήρε το
δρεπάνι της και πήγε να κοτσιοκορφίσει
Στ. Τσακνιάς καλαμποκιές.
Αυτά είναι τα
παράξενα της ιστορίας.
Άρχισε να βραδιάζει και ο
Μπαρμπαγληγόρης δεν γύρισε.
Μαζευτήκαμε όλη η γειτονιά
και δεν ξέραμε τι να κάνουμε.
Φτάσαμε στην Μπαρούκα στη
βρύση και δεν ξέραμε προς τα
πού να πάμε να βρούμε τον
Μπαρμπαγληγόρη, να πάμε
προς την Αλεφάντας ή την Καλογερική. Εκεί που τα λέγαμε
νάτος και ερχότανε τρικλίζοντας. Δεν προλάβαμε να τον
ρωτήσουμε τι έγινε, γιατί άργησε και έτρεξε στην βρύση και
δεν χόρτασε νερό.
Τέλος τον ρωτάμε τι έγινε,
γιατί άργησε και μας λέγει,
άστα τι έπαθα, είναι κάτι το
παράξενο. Κόβω ένα παλούκι και άρχισα να το καθαρίζω.
Να και ο δασικός μπροστά μου
και με αγριοκοίταζε, το κρύβω
το παλούκι και πάω πιο κάτω
και ξανακόβω άλλο και πάλι ο
δασοφύλακας μπροστά μου.
Αυτό γινότανε όλη μέρα, δεν με
άφησε να κάνω βήμα, όλη μέρα
με κυνηγούσε. Τον ρωτάμε τα
παλούκια τι γίνανε και λέει ότι
τα έχει κρύψει και θα τα πάρει
άλλη μέρα. Είπαμε ότι εάν δεν
είχε πιεί το γάλα της Τσακναρχώντος μπορεί και να είχε σκάσει.
Και τώρα ας πάμε πάλι και

στον Μπάρμπα – Νικολό του
Καφετζή. Η γυναίκα του η θειά
Λαλομαργιώ και η κόρη της η
Ζωή δουλεύανε στα κτήματα.
Σαν πήρε να βραδιάσει, γυρίσανε στο σπίτι. Το μαγαζί
ανοιχτό και ο μπάρμπα – Νίκος πουθενά. Αφού κοιτάζανε γύρω – γύρω στο σπίτι και
δεν τον βρίσκανε, ανεβαίνουν
επάνω και στον βρίσκουν να
κοιμάται.
Τον ρωτούσαν αν είναι καλά
και τους είπε πως ξάπλωσε για
καμιά ώρα να ξεκουραστεί. Δεν
θυμότανε τίποτε άλλο.
Και τώρα ας πάμε και στην
θειά Αυγερολάμπρενα. Ήρθε
και αυτή αργά χωρίς να θυμάται τίποτε. Όταν την ρωτήσαμε
γιατί άργησε η απάντηση ήτανε και αυτή παράξενη και πως
αυτό που έπαθε σήμερα δεν
της συνέβη κάτι τέτοιο ποτές
στην ζωή της. Και μας λέγει.
Κόβω μια καλαμποκιά και φυτρώνουν δύο. Τις κόβω και τις
δύο και φυτρώνουν τρεις, τις
κόβω και τις τρεις και φυτρώνουν τέσσερες. Αυτό γινότανε
όλη μέρα. Δουλειά. Αυτό δεν
το έχω ξαναδεί.
Όλα αυτά γίνανε από τις βιταλιές της θειάς Αυγερολάμπρενας, που χωρίς να ξέρει πως το
σιτάρι που άλεσε και έκανε τις
βιταλιές ήτανε πιο πολύ ήρα
παρά σιτάρι και αυτή η λεγόμενη ήρα φέρνει παρενέργειες.
Ζαλιστήκανε οι άνθρωποι και
δεν ξέρανε τι κάνανε.
Για να έχουμε καθαρό σιτάρι για σπόρο πηγαίναμε στον
Χαρλαμάκη τη μηχανή και το
καθαρίζαμε. Η μηχανή αυτή
ήτανε ένα παράξενο μηχάνημα
που χώριζε το σιτάρι από όλα
τα ξένα σπόργια – ζιζάνια. Αξίζει τον κόπο αν το μηχάνημα
αυτό υπάρχει ακόμη εκεί, να
πάτε να το δείτε.
Με φιλικούς χαιρετισμούς
Ο γυιός της Τσακναλέξως
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ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ
Αναγνωρίζοντας τις πολύτιμες υπηρεσίες και πνευματικό έργο που προσέφερε ο Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος
παπα-Χαράλαμπος
Κουτρούμπας
ως
εφημέριος στο χωριό μας, τον ετίμησε
δεόντως πριν από
χρόνια.
Τώρα και η Ι. Μητρόπολη
Φωκίδας
δια του Μητροπολίτου κ.κ. Θεόκτιστου, ετίμησε τον π.
Χαράλαμπο και του
απένειμε το παρακάτω Ευεργετήριο.
Συγχαρητήρια
στον π. Χαράλαμπο
και ο Θεός να του
δίνει μακροζωία.

ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΑ
1. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΕΖΑ
Πώς γίνεται όλοι οι συγχωριανοί μας να ενδιαφέρονται να δουν
τελειωμένο το κτίριο Λέζα, και το
Κοινοτικό Συμβούλιο να αδιαφορεί. Ο πρώην Δήμαρχος εκεί γύρω
στο Πάσχα ενέκρινε 20.000 ευρώ
για τις τελικές εργασίες. Η δαπάνη ήταν στον προϋπολογισμό του
2014. Στο τέλος του χρόνου το
έργο δεν έγινε ελλείψει μελέτης.
Είναι γνωστό ότι χωρίς μελέτη
κανένα έργο δεν εκτελείται. Κανένας δεν φρόντισε να γίνει μελέτη.
Τώρα άραγε που είναι γνωστό το
πρόβλημα της μελέτης φροντίζει
κανείς να πιέσει τις υπηρεσίες του
Δήμου για την περιβόητη μελέτη;
Φοβάμαι θα βγουν συμπεράσματα.
2. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Πάντα υπάρχουν ομαδούλες
έξω από τα εκλογικά κέντρα στο
σχολείο όταν γίνονται εκλογές.
Άλλοι αναζητούν ψήφους, άλλοι
παρακολουθούν την σωστή διενέργεια των εκλογών. Άλλοι πάλι

ΚΤΕΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Λ. Ανθούσας 24

Τηλ. 210-6666668
Κάθε μέρα 08:00 - 20:00
www.ikteopallinis.gr

Για τους συγχωριανούς έκπτωση 10%

να συναντήσουν κανά φίλο.
Γίνονται προβλέψεις για τα αποτελέσματα. Φέτος οι περισσότεροι
συζητούσαν και για το χάλι που
επικρατεί, στον προαύλιο χώρο
του σχολείου. Ένα έργο που σταμάτησε ξαφνικά και ο καθένας
δίνει κάποια απίθανη εξήγηση.
Μέχρι που κάποιος είπε ότι θα
αποκρατικοποιηθεί και θα πουληθεί σε ιδιώτες. Άντε να μάθεις τι
συμβαίνει.
3. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Χάθηκε πριν μερικά χρόνια η
ευκαιρία, να αποχτίσουμε Λαογραφικό Μουσείο. Τώρα μας δίνεται η
ευκαιρία για βιβλιοθήκη, δωρεά των
αδελφών Δημητρίου και Γεωργίου
Χαλατσά. Ο Δήμος Δελφών έκανε
δεκτή την δωρεά και αδιαφορεί
διότι πρέπει να πληρώσει τα μεταφορικά (βιβλία και βιβλιοθήκες),
Κάποιος όμως θα πρέπει να τους
το υπενθυμίζει εκεί στον Δήμο. Το
Κοινοτικό Συμβούλιο οφείλει να
κάνει κάποιες ενέργειες.
Μην αφήνεται αυτή την ευκαιρία. Μην αναλαμβάνεται τέτοια
ευθύνη.
4. Πώς ψήφισαν οι συγχωριανοί
μας στις τελευταίες βουλευτικές
εκλογές 25-1-2015.
Εγγεγραμμένοι 680 εψήφισαν
398 Έγκυρα 393. Έλαβον: Σύριζα 129, Ν.Δ. 90, ΚΚΕ 59, Χ.Α. 30,
Κ.ΔΗΜ.ΣΟ. 18, Ποτάμι 18, ΤΕΛΕΙΑ
16, ΑΝ.ΕΛ. 12, ΛΑΟΣ 7, Ποτάμι 6.

Εκοιμήθη ο Μητροπολίτης
(πρώην) Φωκίδος Αθηναγόρας
(17 Φεβ. 2015)
Ο επί 28 χρόνια Μητροπολίτης Φωκίδος Αθηναγόρας
(κατά κόσμον Νικόλαος Ζακόπουλος) εκοιμήθη την Δευτέρα το απόγευμα σε ηλικία 83
ετών. Το τελευταίο διάστημα ως γνωστόν αντιμετώπιζε
προβλήματα υγείας.
Η σορός του θα τεθεί σε
λαϊκό προσκύνημα καθ' όλη
την διάρκεια της Τετάρτης,
ενώ την Πέμπτη το πρωί μετά
την Θεία Λειτουργία θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία του
Μακαριστού Μητροπολίτου
Φωκίδος Αθηναγόρα. Θα ακολουθήσει ο ενταφιασμός του
στην Ι.Μ. Προφήτη Ηλία όπου
και επιθεωρούσε να «ξεκου-

ραστεί» όπως ο ίδιος επιθυμούσε.
Προΐστατο της εκκλησίας
της Φωκίδος, δεν στάθηκε
μόνο στα Αρχιερατικά του καθήκοντα. Φρόντιζε τους χώρους της περιοχής ενώ "πήρε
πάνω του" την λειτουργία
του Γηροκομείου Άμφισσας
κρατώντας το ανοιχτό με δικιά του αποκλειστική ευθύνη,
παρά τα σοβαρά προβλήματα
που αντιμετώπιζε το ίδρυμα.
Αναμφίβολα ο Μητροπολίτης Μακαριστός Φωκίδος Αθηναγόρας ήταν ένας άνθρωπος
που αγάπησε πολύ την περιοχή η οποία έχασε έναν σεμνό
και ταπεινό ευεργέτη της.

ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΩΝ ΜΑΣ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Η ΑΡΠΑΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η Φιλοκοσμική Δημοκρατία

Χρέος και Ιδιωτικοποιήσεις Ένα Κοινοβουλευτικό Χρονικό

Συγγραφέας: Παρακευάς Ν. Παρασκευόπουλος
Καθηγητής Β. Μ. Πολυτεχνείου
Λίγα λόγια:
Η Αθηναϊκή Δημοκρατία
υπήρξε το κορυφαίο πολιτικό
σύστημα που εφηύρε ο άνθρωπος, γεγονός που αποδεικνύεται από το ότι ανέδειξε την αρχαία Ελλάδα ως το Big-Bang του
πολιτισμού στον πλανήτη μας,
που επηρέασε και συνεχίζει να
επηρεάζει αποφασιστικά την
ανθρωπότητα.
Η Κοινοβουλευτική Δημοκρατία είναι το πολιτικό σύστημα
που έχουμε σήμερα. Βασίζεται
στις εκλογές και την καταστολή
και η δομή της είναι τέτοια που
επιτρέπει την ανάπτυξη πολλών
και σοβαρών παθογενειών στην
πολιτική.
Η Φιλοκοσμική Δημοκρατία
έχει ως κύριο χαρακτηριστικό
την ένωση της Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας με την Αθηναϊκή Δημοκρατία.
Ο κ. Παρ. Παρασκευόπουλος
είναι ιδρυτής και πρόεδρος του
Συλλόγου «Σύλλογος Φιλοκοσμίας Ελλάδος» Κυκλάδων 122
- Χολαργός, Αθήνα 15562 - Τηλ./
Fax: 211-010-9432 - E-mail:
parask@philocosmy.com
&
parask@softlab.ntua.gr - Web
page: www.philocosmy.com
Ο καθηγητής κ. Πάρις Παρασκευόπουλος στον Τηλεοπτικό
Σταθμό Attica έχει δική του ωριαία εκπομπή 8-9 κάθε Δευτέρα
βράδυ.

Της Νάντιας Βαλαβάνη
Τεράστια επιτυχία είχε η παρουσίαση του νέου βιβλίου της
Υπουργού Νάντιας Βαλαβάνη. Η παρουσίαση έγινε στις 19 Ιαν.
2015 το βράδυ στο θέατρο «Ιλίσια». Για το βιβλίο μίλησαν ο Αλέξης
Τσίπρας, ο Παναγ. Λαφαζάνης, ο Νίκος Κοτζιάς και ο Πέτρος Παπακωνσταντίνου, Συντονιστής ήταν ο Καμπουρόπουλος Δημήτριος.
Εκδόσεις: ΟργανισμόςΛιβάνη
Ο αρχαιοελληνικός μύθος λέει πως ο ερωτοχτυπημένος Δίας μεταμορφώθηκε σε ήρεμο μα δυνατό ταύρο για να γοητεύσει και να
αρπάξει την ανυποψίαστη Ευρώπη, κόρη των ηγεμόνων της Φοινίκης. Η Ελλάδα εδώ και πέντε χρόνια βιώνει μια παράδοξη μετάλ-

0 0 0

ΛΙΓΟΣ... «ΚΑΠΝΟΣ» ΑΚΟΜΑ
Οι δύο πρώτοι διαγωνισμοί διηγημάτων «Στέλιος Ξεφλούδας»
είχαν ως απτό αποτέλεσμα την
έκδοση δύο βιβλίων. Επίτευγμα
όχι ασήμαντο ενός μικρού Συλ-

λόγου που πρωτίστως αγωνίζεται να μη διακόψει την πενηντάχρονη αδιάλειπτη έκδοση των
«Καστελλιώτικων Νέων». Ειδικά
στους καιρούς που διάγουμε,

τους δίσεκτους. Αρχικά λοιπόν,
εκδόσεις Α/συνέχεια, τυπώθηκε η ανθολογία του Α’ Διαγωνισμού «Επιστροφή στο Χωριό».
Κατόπιν, χάρη στο OPENBOOK
και στον πρωτοπόρο σκαπανέα
των ηλεκτρονικών εκδόσεων
Γιάννη Φαρσάρη, εκδόθηκε
ηλεκτρονικά η ανθολογία του Β’
Διαγωνισμού «Έγκλημα στο Χωριό» ευρισκόμενη δωρεάν στο
διαδίκτυο στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.openbook.
gr/2013/01/xefloudas_ebook.
html
Ακολούθησε και έντυπη έκδοση. Για τους πιο... παραδοσιακούς. Και με σκοπό να ενισχύσουμε και λίγο τον... δύσμοιρο
το Σύλλογό μας!
Πλέον τρίτωσε το καλό. Και
πάλι στο OPENBOOK και πάλι
χάρη στο Γιάννη Φαρσάρη και
πάλι χωρίς την παραμικρή οικονομική επιβάρυνση του Συλλόγου μας εκδόθηκε ηλεκτρονικά
η ανθολογία του Γ’ Διαγωνισμού
«Καπνός». Δεκαπέντε θαυμάσια διηγήματα, κυρίως από νέους και πολλά υποσχόμενους
δημιουργούς, βρίσκονται δωρεάν στο διαδίκτυο στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://openbook.
gr/2015/02/xefloudas3-ebook.
html
Το εξώφυλλο, δωρεάν προσφορά αγάπης, κατά το παράδειγμα του Τριαντάφυλλου
Ελευθερίου ο οποίος επιμελήθηκε -επίσης δωρεάν- τα εξώφυλλα των δυο προηγούμενων

λαξη του αρχέγονου μύθου: είναι η ίδια θύμα «αρπαγής» από τη
σημερινή «Ευρώπη» και άλλες «φίλιες» δυνάμεις. Μόνο που αυτή
η αρπαγή δεν έχει κανέναν ερωτισμό ή γοητεία.
Είναι μια συστηματική λεηλασία και διάλυση της χώρας, της κυριαρχίας της, του δημόσιου πλούτου της, με πρόσχημα το απύθμενο
δημόσιο χρέος. Είναι, ταυτόχρονα, ένα κοινωνικό ολοκαύτωμα για
τη μεγάλη πλειοψηφία του λαού της. Το βιβλίο είναι ένα σύντομο
κοινοβουλευτικό χρονικό αυτής της λεηλασίας, που εκπορεύεται
από το νεοφιλελεύθερο δόγμα της «εσωτερικής υποτίμησης» ανθρώπων και περιουσιακών στοιχείων και, με πρόσχημα ένα μη βιώσιμο χρέος, καταλήγει στην πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων: στο
σκανδαλώδες ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου μέσω του ΤΑΙΠΕΔ.
Η ανάκτηση του ελέγχου και η πραγματική αξιοποίηση του δημόσιου πλούτου με αφετηρία το συμφέρον του λαού και του τόπου
είναι όρος επιβίωσης της κοινωνίας και της Χώρας, προϋπόθεση για
ένα ριζικά διαφορετικό, ελπιδοφόρο μέλλον.
εκδόσεων και προσέφερε τα
αντίστοιχα έργα του στο Σύλλογο, φιλοτέχνησε η νέα Καστελλιώτισσα δημιουργός, η εικοσιεξάχρονη Δέσποινα Καραγεώργου-Αλεξοπούλου, εγγονή
της Δεσπούλας Παπαδάκη. Η
Δέσποινα σπούδασε στη Σχολή
Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, έχει διδάξει Εικαστικά στην
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και
ασχολείται με την διδασκαλία,
την ζωγραφική και εσχάτως με
την εικονογράφηση. Θαυμάζουμε τη δουλειά και το ταλέντο

της και την ευχαριστούμε θερμότατα.
Ακολουθεί –κατά τα ειωθότακαι έντυπη έκδοση. Το βιβλίο θα
παρουσιαστεί στις 13-05-2015
μαζί με τη «θεσμοθετημένη»
πλέον βράβευση των νέων Καστελλιωτών που πέτυχαν στα
Α.Ε.Ι. Μείνετε συγχρονισμένοι
για περισσότερες λεπτομέρειες. Και... προμηθευτείτε το βιβλίο από το Σύλλογό μας. Γιατί
η θέση του είναι τη βιβλιοθήκη
σας, γιατί αποτελεί φθηνό και
έξοχο δώρο, γιατί το αξίζει. Και
το βιβλίο και ο Σύλλογος...

