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Για να έχομε ένα αποτέλεσμα πρέπει 
απ’ αρχής να υπάρχουν κίνητρα, μα 
αυτά τις περισσότερες φορές δεν είναι 
αρκετά. Μαζί τους πρέπει να υπάρχουν 
και άλλες προϋποθέσεις, δηλαδή όλα 
όσα είναι απαραίτητα για να αρχίσει η 
δράση και να έχομε το αποτέλεσμα. Από 
παλιότερα τα πιο πολλά σπίτια, όταν ξε-
περνούσαν την κάλυψη των πρώτων 
αναγκών τους, αναζητούσαν και την 
πνευματική τους άνοδο την κάλυψη και 
των πνευματικών τους αναγκών που 
ανοίγονταν πια σαν ανάγκη. Βέβαια η 
παιδεία τους, αλλά και η κάλυψη των 
πνευματικών τους αναζητήσεων δεν ήτο 
τόσο εύκολη, γιατί δεν υπήρχαν τα μέσα. 
Έτσι κατέφευγαν με διάθεση, αλλά και 
με ζήλο σε ό,τι διέθετε το περιβάλλον. 

Για τους άντρες οργίαζαν τα ληστρικά 
αναγνώσματα προ πάντων, που τότε κυ-
κλοφορούσαν κυρίως σε φυλλάδια μα 
και σε βιβλία.
Το λησταρχείο με τις φανταστικές πε-

ριπέτειες έδινε και έπαιρνε και που και 
που υπησέρχονταν και ορισμένα πιο 
λόγια βιβλία ας πούμε, μεταφερμένα 
κυρίως από τη γαλλική λαϊκή φιλολο-
γία, όπως «Οι δύο λοχίαι», «Αι δύο Ορ-
φαναί», «Η πεντάμορφη και το τέρας», 
«Μια αγάπη μια ζωή» και άλλα τέτοια 

μα και παρά πέρα και η ντόπια λαϊκή 
παραγωγή, όπως «Η Μαρία η Πενταγιώ-
τισσα», «Η Κασσιανή», «Η Γκόλφω» και 
άλλα. Για τις γυναίκες, όσες ελάχιστες 
ήξεραν γράμματα και είχαν κάποια παι-
δεία, απαραίτητα ήσαν «Η Γενοβέφα», 
«Η Γέφυρα των Στεναγμών» και αρ-
γότερα η παραγωγή του Τυμφρηστού 
«Η Ωραία του Πέραν» και άλλα τέτοια. 
Αποκτήματα εθεωρούντο «Η Φυλλάδα 
του Μεγαλέξανδρου» ή «Οι Άθλιοι» του 
Βίκτωρος Ουγκώ σε άπταιστη καθαρεύ-

ουσα. Και να’ θελε κανένας παρέκει να 
πατήσει στα μεγάλα έργα, ούτε η παι-
δεία υπήρχε ούτε η ανάλογη σπιτίσια 
παράδοση. 
Όλα αυτά γράφονται για να εξαρθεί 

πόσο πλούσιο πνευματικό άνοιγμα γίνε-
ται στις μέρες μας για όλους, μικρούς 
και μεγάλους με τη λειτουργία της Δη-
μοτικής Βιβλιοθήκης των Καστελλίων. 
Από το τίποτα, από το μικρό και ασήμα-
ντο πνευματικό καλύβι, ετούτη η γενιά 
μπαίνει ξάφνου ολόισια σε ένα μεγάλο 
πνευματικό παλάτι. Σιγά-σιγά οι ανα-
ζητήσεις θα πολλαπλασιαστούν και η 
επαφή με τα βιβλία της Βιβλιοθήκης θα 
δώσουν μια νέα πνευματική γενιά συ-
γκροτημένη και σύγχρονη.

Χ.-

ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ

ΤΟ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΔΕΟΥΣΑ ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΕΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ
Η ΚΑΘΙΕΡΩΘΕΙΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΩΡΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ

Ο κ. Δήμαρχος Δελφών, ύστερα από την ένταξη της Βι-
βλιοθήκης του χωριού μας στη δικαιοδοσία του Δήμου Δελ-
φών με βάση τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού 
Κώδικα (νυν Τοπικής Αυτοδιοικήσεως), προκειμένου να 
ευχαριστήσει τους δωρητές των βιβλίων ώρισε για την Κυ-
ριακή 21 Μαΐου 2017 σχετική εκδήλωση στις αίθουσες του 
Δημοτικού Σχολείου Καστελλίων, αλλά ατυχώς λόγω ανει-
λημμένων υποχρεώσεων του, μη δυναμένων ν’ αναβληθούν, 
δεν παρέστη ο ίδιος, αλλά αντ’ αυτού ο Αντιδήμαρχος κ. 
Γιάννης Γεωργίου και ο πρώην Αντιδήμαρχος κ. Νίκος Μο-
λιώτης. Ο κ. Δήμαρχος προς τους δωρητές και προς τους 
συμμετέχοντες στην εκδήλωση, απεύθυνε την εξής χαιρετι-
στήριο επιστολή του:

Φίλες και φίλοι,
ανειλημμένη και απόλυτα ανελαστική υποχρέωση του Δήμου 
με υποχρεώνει δυστυχώς να μην παραβρίσκομαι σήμερα στην 
ιδιαίτερα σημαντική εκδήλωση για την ίδρυση της Δημοτικής 
Βιβλιοθήκης των Καστελλίων και την απόδοση τιμής προς δύο 
εξέχοντες συντοπίτες μας, τους αδελφούς Γεώργιο και Δημή-
τριο Χαλατσά.
Ο Γεώργιος και ο Δημήτριος Χαλατσάς, άνθρωποι ευπατρί-
δες, με μακρότατη σημαντική επαγγελματική διαδρομή και 
εξαιρετική κοινωνική δράση, αποφάσισαν να προχωρήσουν 
στη δωρεά των 10.000 τόμων της βιβλιοθήκης τους προς τη 
γενέτειρα τους, τα Καστέλλια, αποδεικνύοντας με τον τρόπο 
αυτό και για άλλη μία φορά την ανυπόκριτη και ανιδιοτελή 
αγάπη τους για τον τόπο καταγωγής τους και ανοίγοντας ταυ-
τόχρονα το δρόμο για ένα γεγονός-σταθμό τόσο για τα ίδια τα 
Καστέλλια όσο και για την ευρύτερη περιοχή του βορειοανατο-
λικού τμήματος του Δήμου μας, τη δημιουργία της Δημοτικής 
Βιβλιοθήκης Καστελλίων. Ένα ίδρυμα που εφεξής θα αποτελεί 
κόσμημα και υπερηφάνεια για το χωριό, για τον τόπο και για 
το Δήμο Δελφών συνολικά.
Η ίδρυση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης των Καστελλίων και 
η μεγάλη προσφορά του Γεωργίου και Δημητρίου Χαλατσά 
πραγματοποιούνται σε μια εποχή έντονης κρίσης και αμφισβή-
τησης του αξιακού κώδικα με τον οποίο έχει ταυτιστεί η εποχή 
μας. Έννοιες όπως ο υγιής τοπικός πατριωτισμός, το αίσθημα 
του συλλογικού, η απροϋπόθετη προσφορά και η πίστη στις 
αξίες του ανθρώπου και της αλληλεγγύης επανακαθορίζονται 
και επανέρχονται ζωηρά στο λεξιλόγιο και την καθημερινή μας 
πρακτική όταν συμβαίνουν σημαντικές χειρονομίες, όπως αυτή 
που τιμούμε σήμερα, και αποτελούν μοναδικό παράδειγμα και 

Την Κυριακή 21η Μαίου 2017 
στις αίθουσες του Δημοτικού 
Σχολείου Καστελλίων έλαβε 
χώρα η καθιερωθείσα από τον 
Δήμαρχο Δελφών εκδήλωση 
ευχαριστιών προς τους δωρη-
τές της Βιβλιοθήκης.

Προεξερχόντων του αιδεσι-
μολογιοτάτου Παπαχαράλα-
μπου και του αιδεσιμοτάτου 
Παπακώστα, εκ μέρους δε του 
Δήμου Δελφών λόγω υπηρεσια-
κού κωλύματος του Δημάρχου, 
παρέστησαν ο Αντιδήμαρχος κ. 
Γιάννης Γεωργίου και ο πρώην 
Αντιδήμαρχος κ. Νίκος Μολιώ-
της. Το Συμβούλιο του Τοπικού 
Διαμερίσματος της Αυτοδιοίκη-
σης του χωριού μας αντιπρο-
σώπευσε ο Πρόεδρος του κ. 
Σπύρος Κουτρούμπας,από δε 
της πλευράς της Προσωρινής 
Επιτροπής Διοικήσεως της Βι-
βλιοθήκης που διώρησε ο Δή-
μαρχος μέχρι νομιμοποιήσεως 
της ως Δημοτικής Βιβλιοθήκης 
Καστελλίων, αντιπροσώπευσε 
ο Πρόεδρος της κ. Ευάγγελος 
Κωτσίκης.

Η συρροή τόσο των ντόπιων 
Καστελλιωτών, όσο και των 
Καστελλιωτών της διασποράς, 
αλλά και πολλών φίλων του χω-
ριού μας υπήρξε μεγάλη.

Τον συντονισμό στην όλη εκ-
δήλωση, ανέλαβε το μέλος της 
Προσωρινής Διοικητικής Επι-
τροπής της Δημοτικής Βιβλιο-
θήκης Καστελλίων ο κ. Γιάννης 
Ηλία Ιωάννου Μακρής.

Στην αρχή έλαβε τον λόγο ο 
Αντιδήμαρχος κ. Γιάννης Γεωρ-
γίου ως εκπρόσωπος του Δή-

μου Δελφών, μη παρισταμένου 
του κ. Δημάρχου, λόγω σοβα-
ρού κωλύματος, ο οποίος είπε 
τα εξής:

Φίλες και φίλοι των Καστελλίων
Χαιρετίζω την σημερινή εκδή-

λωση για την ίδρυση της Δημοτι-
κής Βιβλιοθήκης Καστελλίων.

Αυτή την εποχή που χάνονται οι 
αξίες οι αδελφοί Γιώργος και Δη-
μήτριος Χαλατσάς χάρισαν στην 
γενέτειρα τους τα Καστέλλια την 
βιβλιοθήκη τους 10.000 τόμων.

Τους ευχαριστώ από καρδιάς.
Επίσης θέλω να συγχαρώ την 

προσωρινή επιτροπή και τον 
πρόεδρο Σπυρίδωνα Κουτρού-
μπα για το στήσιμο της Βιβλιοθή-
κης.

Εύχομαι αυτή η ενέργεια των 
αδελφών Χαλατσά να βρει και άλ-
λους μιμητές. Να είναι καλότυχη η 
βιβλιοθήκη των Καστελλίων.

Ακολούθως συνέχισε ο έτε-
ρος εκπρόσωπος του Δήμου 
Δελφών ο πρώην Αντιδήμαρχος 
κ. Νίκος Μολιώτης, ο οποίος επί 
της αντιδημαρχίας του εισηγή-
θηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο 
την υπαγωγή της Βιβλιοθήκης 
του χωριού μας στη δικαιοδο-
σία του Δήμου, οπότε δεκτής 
γενομένης της εισηγήσεως του 
η Βιβλιοθήκη του χωριού μετα-
τράπηκε σε Δημοτική Βιβλιοθή-
κη Καστελλίων. Ο κ. Μολιώτης 
είπε τα εξής:

Αξιότιμε κύριε Χαλατσά, 
Αγαπητέ Πρόεδρε της Επιτρο-

πής της Βιβλιοθήκης κ. Κοτσίκη,
Φίλε Πρόεδρε της Κοινότητας 

Καστελλίων κ. Κουτρούμπα,
Αγαπητοί φίλοι Καστελλιώτες,
Σας ευχαριστώ θερμά για την 

τιμή που μου κάνατε να με κα-
λέσετε στη σημερινή εκδήλωσή 
σας.

Η σημερινή ημέρα είναι πολύ 
σημαντική για τα Καστέλλια, γιατί 
ιδρύεται μία «Δημοτική Βιβλιο-
θήκη» στην Κοινότητά σας που 
σηματοδοτεί την έναρξη ενός Κέ-
ντρου Πολιτισμού. Για μένα είναι 
ιδιαίτερη ημέρα, γιατί, μέσα από 
τον θεσμικό μου ρόλο, βοήθησα 
και συνεργάστηκα μαζί σας για 
την ολοκλήρωση του εγχειρήμα-
τος αυτού.

Πέρυσι το Καλοκαίρι με επισκέ-
φτηκαν ο κ. Γραμματικός Αθανά-
σιος και τα Μέλη του «Προοδευ-
τικού Συλλόγου Καστελλίων» και 
ζήτησαν τη βοήθειά μου για να 
υλοποιηθεί η δωρεά της Βιβλιο-
θήκης των αδελφών Χαλατσά, η 
οποία είχε γίνει αποδεκτή από τον 
Δήμο Δελφών και παράμενε στα 
χαρτιά από το 2012.

Θεώρησα καθήκον μου να 
ενεργήσω άμεσα και να μη χαθεί 
η ευκαιρία για την προώθηση 
ενός τέτοιου σημαντικού θέμα-
τος για την κοινωνία των φίλων 
Καστελλιωτών, δημιουργώντας 
έτσι μία εστία πολιτισμού και μά-
θησης.

Επικοινώνησα αμέσως με τον κ. 
Χαλατσά, ο οποίος με διαβεβαίω-
σε ότι παραμένει ισχυρή η βού-
λησή του για τη δωρεά τόσο των 
βιβλίων όσο και των επίπλων. Συ-
νεργάστηκα με τον Πρόεδρο και 
τα Μέλη του Τοπικού Συμβουλίου 
και με πολλούς συγχωριανούς 
σας, ιδιαίτερα με τον φίλο και συ-
νάδελφό μου κ. Μακρή Ιωάννη, 
οι οποίοι ομόθυμα υποστήριξαν 
την προσπάθεια.

Κατόπιν αυτών δρομολόγησα 
τις παρακάτω ενέργειες για να 
πάρει σάρκα και οστά η Βιβλιο-
θήκη:

Ζήτησα από καταξιωμένους 
και ειδικούς για το θέμα συγχω-
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
• Τα ενυπόγραφα κείμε-

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

• Τα υπόλοιπα κείμενα 
είναι ευθύνη της σύνταξης 
και του Διοικητικού Συμβου-
λίου.

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

• Τα κείμενα δεν επιστρέ-
φονται.

Αυτοί που μας έφυγαν

Εκατόχρονο
Γραμμένο στα εκατό χρόνια απ’ 
τη μετακίνηση του χωριού από το 
Παλιοκαστέλι στη σημερινή του 
θέση.
Σαν άνθρωπος σα μια ζωή 
πήρες τη στράτα απ’ τη Στενή, 
σπίτι, αχυρώνας, στρούγκα, μαντρί, 
αμπέλι και χωράφι, 
ροβόλησες σιγά - σιγά 
και με τα χρόνια τα πολλά, 
γέρος, παιδί, νέος, γριά 
μ’ όλο σου το σινάφι. 
Άφησες πίσω τις μουριές 
τις βρύσες σου τις εκκλησιές 
τις ρεματιές τις λαγκαδιές 
Βρυσάνες, Κεφαλαίΐκα, 
κι έχτισες τα Μακρέϊκα
Αηγιώργη – Μερμυγκιάρι,
Λυκόρραχα και το Χλωμό 
με μαστοριά με χάρη, 
αρηό, σωστό, νέο χωριό. 
Σαν άνθρωπος σα μια ζωή 
εξεστρεμμάτισες τη γή, 
την πλούτισε ο ιδρώτας σου. 
Με τα παιδιά τα πρώτα σου 
με τα καλά σου τα παιδιά, 
τάισες πόλεις και χωριά 
τάισες και την ξενιτειά 
εξόδεψες τα φώτα σου. 
Μα μη φοβάσαι τώρα πια 
–να σε παρηγορήσω;– 
στα χρόνια σου τα εκατό 
θα ζεις μαζί μας δυνατό. 
Σ’ έχουμε μέσα στην καρδιά 
στην αγκαλιά σου την πλατιά 
γυρνάμε όλοι πίσω 
όλοι γυρίζουν να σε ιδούν
όπου βρεθούν – όπου σταθούν 
ψυχής απάγγειο και χαρά 
τα εδικά σου τα παιδιά, 
Καστέλλι – Καστελλάκι μας 
Χωριό μας – χωριουδάκι μας.

Α. ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΗΣ
Η εκδήλωση με συρροή πλήθους 

κόσμου, αλλά και βουλευτών και 
εκπροσώπων της Διοικήσεως του 
Νομού Φωκίδος και λοιπών επισή-
μων, έλαβε χώραν στο προαύλιο 
της εκκλησίας του χωριού μας 15 
και 16 Αυγούστου του 1964.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Ο Γεώργιος Ηλία Κορομπί-

λης και η Ζωή Γιαννακοπού-
λου απόχτησαν κόρη στις 
8.12.2016.

ΒΑΦΤΙΣΕΙΣ
Την 11 Ιουνίου 2017 η 

Μυρτώ και ο συνεργάτης 
μας Πάνος Μπάσιος εις τον 
Ι.Ν. Αγίας Σοφίας Ακροπό-
λεως (Μερόπειο Ίδρυμα) βά-
φτισαν το γιο τους και τον 
ονόμασαν Θεμιστοκλή.
Στους ευτυχείς γονείς ευ-

χόμαστε να τους ζήσει και 
να τον καμαρώσουν όπως 
επιθυμούν.

ΘΑΝΑΤΟΙ
• Απεβίωσε ο Γεώργιος 

Βασιλείου Παπανικολάου 
(Μυλορδοβασίλης), στις 
8.3.2017 και ενταφιάστηκε 
στο Κοιμητήριο Σχιστού, σε 
ηλικία 83 ετών.

• Απεβίωσε, στις 
20.5.2017, ο Παναγιώτης 
Ευθ. Κυριαζής - Χάπας και 
κηδεύτηκε στις 22.5.2017 
στο νεκροταφείο Καλλιθέας, 
σε ηλικία 59 ετών.

• Απεβίωσε στις 17.4.2017, 

ο Ευθύμιος Παν. Παπανικο-
λάου. Η εξόδιος ακολουθία 
έγινε στον Ι.Ν. Αγίας Πα-
ρασκευής και ετάφη στο νε-
κροταφείο του χωριού μας 
στις 19.6.2017, σε ηλικία 87 

ετών.
• Απεβίωσε στις 10.6.2017 

ο αιδεσιμότατος Παπαθανά-
σης Κόντος και κηδεύτηκε 
στο νεκροταφείο της Απο-
στολιάς, σε ηλικία 96 ετών.

ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ 
ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Ο συγχωριανός κ. Ηλίας 

Ν. Λευκαδίτης επανεξελέγη 
Πρόεδρος στις τελευταίες αρ-
χαιρεσίες στις 17.5.2017 της 
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Συνταξιούχων Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης (Π.Ο.Σ.Υ.Τ.Α.). 
Επί πολλά χρόνια εκλέγεται 
πρόεδρος ο κ. Λευκαδίτης 
και το έργο του αναγνωρίζε-
ται. Ευχόμαστε καλή επιτυ-
χία.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΘ. 
ΚΥΡΙΑΖΗΣ - ΧΑΠΑΣ

ετών 59
Την Κυριακή 26.6.2017 στον 

Ι.Ν. του Νεκροταφείου Καλ-
λιθέας τελέστηκε το 40ήμερο 
μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως 

του αποβιώσαντος Παναγιώτη 
Κυριαζή - Χάπα, με την παρου-
σία των συγγενών του και πλή-
θους φίλων και γνωστών.
Ο Παναγιώτης, ο πρωτότο-

κος γυιός του Ευθυμίου και της 
Αθηνάς, απεβίωσε αναπάντεχα 
στις 20.5.2017 και κηδεύτηκε 
στις 22.5.2017 στο κοιμητήρι 
της Καλλιθέας, σε ηλικία 59 
χρόνων. Η ξεχωριστή προσωπι-
κότητα του Πάνου συγκέντρωσε 
τους συγγενείς και φίλους στην 
εξόδιο ακολουθία για τον τε-
λευταίο χαιρετισμό, όλοι γεμά-

τοι θλίψη, πόνο και απορία που 
έχασαν για πάντα τον δικό τους 
άνθρωπο.
Είναι δύσκολο να αποτυπώ-

σεις την ξεχωριστή προσωπικό-
τητα του Πάνου έδειξε τα καλά 
στοιχεία του χαρακτήρα του. 
Ήρεμος, πράος, προικισμένος, 
με ιώβειο υπομονή, γλυκομίλη-
τος, κέρδιζε την εμπιστοσύνη 
και αγάπη σε όποιον τον γνώ-
ριζε και συναναστρεφόταν. Ανι-
διοτελής, άνθρωπος της προ-
σφοράς. Βοήθησε όσους είχαν 
την ανάγκη του χωρίς ποτέ να 
υπολογίσει το προσωπικό του 
συμφέρον, αλλά μόνο τις ανά-
γκες του πλησίον. Δεν πρόσφε-
ρε μόνο τον ένα από τους δύο 
χιτώνες αλλά κάτι περισσότερο, 
με αποτέλεσμα ακόμα και τις 
προσωπικές του ανάγκες να θυ-
σιάσει προκειμένου να δώσει 
χαρά και ευτυχία σε κάποιον 
που το είχε. 
Στη ζωή του δεν έκανε ποτέ 

εχθρούς παρά μόνο φίλους και 
πολλοί επεζήτησαν τη φιλία 
του, γνωρίζοντας ότι ο Πάνος 
θα ήταν το στήριγμά τους με 
μια σωστή συμβουλή και έναν 
καλό λόγο.
Εργάσθηκε στον ΗΣΑΠ από 

όπου και συνταξιοδοτήθηκε. 
Ζούσε ήρεμα με την σύζυγό του 
Δήμητρα και την ηλικιωμένη 
μητέρα του, προσφέροντάς της 
κάθε βοήθεια.
Θεωρώ τον εαυτό μου τυχε-

ρό που σε γνώρισα Παναγιώτη 

στην προσπάθειά σου να γνω-
ρίσεις όσο το δυνατόν περισ-
σότερα για την τετράπολη των 
Δωριέων και την ιστορία τους.
Ο Πανάγαθος και Πάνσοφος 

εός θα σε τοποθετήσει σε μια 
ξεχωριστή θέση στον παράδει-
σο γιατί εκεί ανήκεις. Αναπαύ-
σου ήρεμα. Σ’ αυτή τη ζωή που 
ζούμε, κέρδισες μόνο αγάπη. 
Η μνήμη σου θα είναι αιώνια. 
Καλό ταξίδι.

Πατήρ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΑΝΤ. ΚΟΝΤΟΣ

Αφοσιωμένος ως το τέλος...

Στις 10 Ιουνίου του 2017 
απεδήμησεν εις Κύριον ο σεβά-
σμιος ιερέας του χωριού Απο-
στολιά, ο πατήρ Αθανάσιος Αντ. 
Κόντος, σε ηλικία 96 ετών. Γέν-
νημα του Αποστολιά, τότε Κάτω 
Κόνιανη, στις 19 Απριλίου 
1921. Ο διακαής του πόθος να 
φορέσει το ράσο εκδηλώνεται 
σε ηλικία μόλις 10 ετών, όταν 
με τον τότε ιερέα της Γραβιάς 
Παναγιώτη Κοτσίκη μεταβαί-
νει με τα πόδια στην Άμφισσα 
και δηλώνει ευθαρσώς και ατα-
λάντευτα στον τότε Επίσκοπο 
Σαλώνων Μακαριστό Αθανά-
σιο την πρόθεσή του να γίνει 
Ιερέας και να διακονήσει τους 
Αγίους Αποστόλους στο χωριό 
του τον Αποστολιά. Ο Μητροπο-
λίτης εκπλήσσεται με το σθένος 
του μικρού, με πατρικό ύφος 
και αγάπη πεπεισμένος για την 
απόφασή του, εισέτι τον πα-
ροτρύνει, τον κατευοδώνει και 
τον αναμένει στον Ναό όταν το 
πλήρωμα του χρόνου το επιτρέ-
ψει. Η κατοχή και η ορφάνια 
από πατέρα δεν επέτρεψαν στο 
μικρό Αθανάσιο να προετοιμα-
στεί εγκαίρως. Και μέσα στα 
κανονικά χρονικά πλαίσια, γι' 
αυτό και στο Γυμνάσιο Αμφί-
κλειας πήγε σε ηλικία 26 ετών. 
Στα 29 του, μόλις αποφοίτησε 
από το Εκκλησιαστικό Φροντι-
στήριο Λαμίας, τηρώντας την 
υπόσχεσή του, παρουσιάστηκε 
στον Αθανάσιο ο οποίος τον 
χειροτόνησε σε διάκονο στις 
8.11.1950 και εν συνεχεία σε 

Πρεσβύτερο, στις 6.12.1950.
Υπηρέτησε για ένα χρόνο στο 

Δάφνο Δωρίδας και τρία χρό-
νια στον Μητροπολιτικό Ναό 
Άμφισσας.
Καλλίμορφος, καλλικέλαδος, 

δυναμικός με πυρακτωμένη 
εσωτερική διάθεση να υπηρε-
τήσει την Εκκλησία στην οποία 
είχε ταχθεί από παιδί, διακρί-
νεται από τον Μητροπολίτη, ο 
οποίος τον ξεχωρίζει, τον επι-
λέγει και τον προορίζει για τον 
Μητροπολιτικό Ναό. Σταθερά 
πιστός και αταλάντευτος, παρα-
μένει στην υπόσχεση που είχε 
δώσει παιδιόθεν να υπηρετήσει 
τους Αγίους Αποστόλους στον 
Αποστολιά, αξιώθηκε να πραγ-
ματοποιήσει με τη χάρη του κυ-
ρίου για 65 ολόκληρα χρόνια. 
Ταύτισε τον Αποστολιά με την 
αποστολή του. Παράλληλα εξυ-
πηρετούσε και τα γύρω χωριά 
το Οινοχώρι και το Σκλήθρο, 
με πλούσιο πνευματικό και ανα-
καινιστικό στους Ναούς έργο. 
Πιστός συμπαραστάτης στη μα-
κρά διαδρομή του η παπαδιά, 
η σύζυγος, η άξια πρεσβυτέρα 
Βασιλική Θεμ. Παπαναγιώτου 
από το Οινοχώρι, η γλυκύτατη, 
η αρχόντισσα, όπως την αποκα-
λούσε. Απέκτησαν τρία παιδιά, 
εγγόνια - δισέγγονα.
Έντονα χαρισματικός, ακέ-

ραιος, ακλόνητος στις αρχές 
του, διακρίθηκε για το εκκλησι-

ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΑΣ ΑΠΕΣΤΕΙΛΑΝ
  ΕΥΡΩ
Γεώργιος Παπανικολάου Αθήνα 25
Ιωάννης Γεωργίου Παπανικολάου Αθήνα 25
Αντωνία Σίμου - Τσικνή Ελαιώνας 20
Τάκης Στ. Γραβιάς Αustralia 60
Γεώργιος Δημ. Κουσουρής Πάτρα 30
Ιωάννης Ηλία Μακρής Αθήνα 20
Ιωάννης Νικολάου Τσάκαλος Αθήνα 50
Νικόλαος Κωνσταντίνος Τσάκαλος Αθήνα 50
Νίκη Γεωργίου Μοσχολιού Αθήνα 300

Ευχαριστούμε όλους που με τις συνδρομές μπορούμε και εκ-
δίδουμε την εφημερίδα. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε την κ. Νίκη Γ. 
Μοσχολιού για την γενναία προσφορά της.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
• Εις μνήμη του ξαδέρφου τους Παναγιώτη Χάπα προσφέ-

ρουν στην εφημερίδα μας Καστελλιώτικα Νέα:
Ο Παναγιώτης Γ. Κυριαζής 50€
Ο Ευθύμιος Π. Αποστολόπουλος 50€.
• Εις μνήμη του Ευθυμίου Παν. Παπανικολάου, για τους σκο-

πούς του συλλόγου μας, πρόσφεραν οι παρακάτω:
Μαρία Καραλιούμη 30€, Γιάννα Ράντη - Ζορμπά 10€, Ιωάννης 

Ράντης 10€.
• Εις μνήμη του Αιδεσιμότατου Παπαθανάση Κόντου, για τους 

σκοπούς του συλλόγου μας, τα παιδιά του πρόσφεραν:
Αντώνιος Αθαν. Κόντος 50€
Μαρία Αθαν. Κόντου - Μερμήρη 50€
• Εις μνήμη της μητέρας του Μαρίας Παπαϊωάννου - Παπαδά-

κη, προσφέρει στην εφημερίδα μας 20€ ο Παναγιώτης Ι. παπα-
ϊωάννου.

Τα «Κ.Ν.» εκφράζουν τις ευχαριστίες τους για τις προσφορές 
και συλλυπούνται ολόθερμα της οικογένειες των θανόντων.
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Έφυγε από κοντά μας στις 
16 Ιουνίου 2017 ένας από τους 
πιο σημαντικούς Καστελλιώτες 
που στήριξαν με κάθε τρόπο 
και από κάθε πλευρά και σε 
κάθε ευκαιρία αυθόρμητα και 
χωρίς παρεμβάσεις το χωριό 
μας, ο Θύμνιος ο Παπανικο-
λάου. Ήταν ο τρίτος γιος του 
Παναγιώτη Παπανικολάου (του 
Κολίτο Παναγιώτη), που ύστερα 

από τις εγκύκλιες σπουδές στο 
σχολείο του χωριού μας και στο 
γυμνάσιο του Δαδιού, εφοίτησε 
στη Γεωπονική Σχολή Αθηνών 
και στη συνέχεια μετεκπαιδεύ-
τηκε και ειδικεύτηκε στην Εδα-
φολογία στην Αμερική στο Πα-
νεπιστήμιο του Μπέρκλεϋ. Επι-
στρέφοντας ως διδάκτωρ πλέον 
της εδαφολογίας, αμέσως άρχι-
σε τη συνεργασία στον κλάδο 
του με το Κέντρο Ερευνών «Δη-
μόκριτος», όπου και προσέφε-
ρε την εμπειρία και τις γνώσεις 
του μέχρι που συνταξιοδοτήθη-
κε. Παράλληλα η κοινωνική και 
πολιτιστική παρουσία του υπήρ-
ξε μοναδική. Μετείχε μονίμως 
στα κοινά του χωριού μας και οι 
απόψεις του και οι συμβουλές 
και οι θέσεις του ήσαν πάντο-
τε σεβαστές και γόνιμες. Όταν 
για ένα χρονικό διάστημα για 
διαφόρους λόγους εκτός αυτού 
και εξ αιτίας των ανυπερβλήτων 
συγκυριών που παρουσιάστη-
καν, κινδύνευσε αυτή η ίδια 
η συνέχιση της υπάρξεως του 
Συλλόγου μας και η συνέχιση 
της εκδόσεως της εφημερίδας 
μας τα «Καστελλιώτικα Νέα», 
ο Θύμνιος παλικάρι - ανέλαβε 
τελείως μόνος του με προσωπι-
κές θυσίες και με ακαταπόνη-
τες προσπάθειες και απώλεια 
χρόνου, για οχτώ ολόκληρα 
χρόνια, όχι μόνο την συνέχιση 
της λειτουργίας του Συλλόγου 
μας κατά τρόπο υποδειγματικό 
και ακούραστο, αλλά προπά-
ντων τη συνέχιση της έκδοσης 
των «Καστελλιώτικων Νέων», 
συγκεντρώνοντας με προσω-
πικές του πάντοτε παρεμβολές 
και πνευματικά ερανίσματα από 
κάθε πλευρά και με προσωπι-

κές υποχρεώσεις, την ύλη ολό-
κληρη αυτήν την οκταετία,ώστε 
να υπάρξει χάρις σ' αυτόν και 
μόνον ενωτική και αδιάπτωτη η 
συνέχιση των Καστελλιώτικων 
Νέων. Αυτή και μόνη η προ-
σφορά του, αξίζει αιώνια να του 
αποδοθεί σαν γέρας και σαν 
ευγνωμοσύνη όλων των Κα-
στελλιωτών όπου γης, ο αιώνιος 
τίτλος του Άξιου Τέκνου του χω-

ριού μας. Όμως 
και η παρά πέρα 
δράση του υπήρ-
ξε πολυσχιδής. 
Η ηγεσία του 
Πν ε υμα τ ι κ ο ύ 
Κέντρου Ρου-
μελιωτών, του 
οποίου ήτο μέ-
λος, όπως και 
άλλοι πολλοί 
Καστελλιώτες , 
διαπιστώνοντας 
τα διοικητικά 
προ τ ε ρήμα τ α 
του τον επιστρά-
τευσε στις δρα-
στηριότητες της 
και εκεί πάλι το 
πλούσιο άστρο 

του διέπρεψε με τις πάσης φύ-
σεως πρωτοβουλίες του, υπο-
δείξεις και επιτεύγματα. Είχε 
την καλή τύχη να ενώσει τη ζωή 
του με την αξιόλογη σύντρο-
φο του την αείμνηστη Καίτη, η 
οποία στάθηκε φάρος στη ζωή 
του, με τα πλούσια ψυχικά και 
πνευματικά της χαρίσματα και 
του χάρισε τους δυο γιους τους 
που σήμερα διαπρέπουν στον 
τομέα του ο καθένας. Αλλά στά-
θηκε άτυχη για την ίδια και πιο 
πολύ για το Θύμνιο, γιατί τελεί-
ως αναπάντεχα έφυγε από τη 
ζωή. Αυτό το πλήγμα για το Θύ-
μνιο δε θεραπεύτηκε ποτέ, ούτε 
συνήλθε ποτέ, ούτε επουλώθη-
κε με το χρόνο η απώλεια της. 
Το κόστος της απώλειας της 
χαρακτήρισε από εκεί και κάτω 
τη ζωή του. Έχασε ένα πολύ 
μεγάλο μέρος από τις δραστη-
ριότητες του και από τη μόνι-
μη δημιουργική διάθεση του. 
Τελικά, όταν του έλλειψαν όλα 
τα κίνητρα που του εμψύχωναν 
σαν δημιουργό, αποσύρθηκε 
τελείως από κάθε προσπάθεια 
και σαν να έκλεισε το παν γι' 
αυτόν, έφυγε από τη ζωή. Ώρα 
σου καλή Θύμνιο!
Στην εξόδιο ακολουθία που 

έγινε στο Ναό της Αγίας Παρα-
σκευής Αττικής στις 19.6.2017 
τον μεταστάντα αποχαιρέτησαν 
εκ μέρους του Συλλόγου μας 
η Βίκυ Αλ. Παπανικολάου η 
οποία είπε τα εξής:
Αξιότιμε Πρόεδρε Ευθ. Πα-

πανικολάου
Αγαπημένε θείε (Θύμιο)
Εκ μέρους του Πρ. Συλλόγου 

«Τα Καστέλλια» θα ήθελα να 
προσθέσω και εγώ λίγες λέξεις 
σεβασμού, μνήμης και αγάπης.

Υπήρξες για πολλά χρόνια 
ενεργό μέλος του Συλλόγου 
μας και για 10 (1986-1996) 
Πρόεδρος του Δ.Σ.
Συνεχίζοντας την παράδοση 

των προκατόχων σου συνέτει-
νες στη σωστή λειτουργία του. 
Με την ηρεμία που σε χαρακτή-
ριζε και τις σωστές απόψεις σου 
έδωσες νέα πνοή στα συμβού-
λιά μας και οι πιο πολλές απο-
φάσεις ήτανε ομόφωνες χωρίς 
ιδιαίτερες προστριβές και δια-
μάχες.
Ιδίως στην έκδοση της εφη-

μερίδας μας «Κ.Ν.» όπου είχες 
την επιμέλεια, η συμβολή σου 
ήταν τεράστια. Και επειδή η όλη 
διαδικασία (δίπλωμα - ετικέτες 
- ταχυδρόμηση) γινότανε για 
πολλά χρόνια με προσωπική 
εργασία των μελών του Συλ-
λόγου,το σπίτι σου ήτανε πά-
ντα το εργαστήριό μας (θα μας 
μείνουν αξέχαστες οι πίτες και 
η περιποίηση της αγαπημένης 
σου συζύγου της θείας Καίτης).
Και αργότερα σαν απλό μέ-

λος συνέχιζες να μας βοηθάς 
και να συμμετέχεις σε όλες τις 
εκδηλώσεις.
Για όλα αυτά ο Σύλλογος σε 

ανακήρυξε με ομόφωνη από-
φαση Επίτιμο Πρόεδρο και σε 
τίμησε σε ειδική εκδήλωση.
Και όταν πλέον λόγω ειδικών 

συνθηκών αποσύρθηκες τελεί-
ως,άφησες άξιους συνεχιστές 
τους λεβέντες σου. Τον Πανα-
γιώτη -ψυχή του Π.Κ.Ρ.- ανεκτί-
μητο αρωγό στο Σύλλογό μας 
για πολλά χρόνια από τη θέση 
του Γ.Γ. και όχι μόνο και τον 
Σεραφείμ που αξιώθηκες να 
τον καμαρώσεις καθηγητή στο 
Πανεπιστήμιο και μέλος στο 
Δ.Σ. του Π.Κ.Ρ.
Αγαπημένε Πρόεδρε Ευθ. 

Παπανικολάου σε ευχαριστού-
με που ήσουνα κοντά μας όλα 
αυτά τα χρόνια. Σου χρωστάμε 
πολλά και θα σε θυμόμαστε πά-
ντα με σεβασμό και αγάπη.
Και τώρα πλέον που ησύχα-

σες και ξεκουράζεσαι εκεί ψηλά 
εύχομαι να ξαναβρείς τους αγα-
πημένους σου, τον αδελφό σου 
Νικόλα, τα ξαδέλφια σου, τον 
Γιάννη (Κοτσανή), τον Θύμιο 
(Τσουρία), τον Παπαλέκο (Μα-
ναράκη) και να συνεχίζεις να 
απολαμβάνεις αυτές τις ωραίες 
παρτίδες πρέφας που παίζατε 
στο καφενείο του αδελφού στα 
Καστέλλια.
Καλό ταξίδι Πρόεδρε (Θύμιο).
Για το Δ.Σ. του Συλλόγου

Η Ταμίας
Βίκυ Αλεξ. Παπανικολάου

Επίσης τον μεταστάντα προ-
σεφώνησαν κατά σειρά  ο Ευ-
άγγελος Κωτσίκης και ο Νίκος 
Μοσχολιός.

«Αξέχαστε νουνέ και συγχω-
ριανέ Θύμιο
Όπως πολύ συχνά μου εκ-

μυστηρευόσουν τα τελευταία 
χρόνια, ήσουν ήδη έτοιμος από 
καιρό για το μακρινό σου ταξίδι 
και το περίμενες στωικά, όπως 
άλλωστε ταίριαζε στο χαρακτή-
ρα και στον τρόπο ζωής σου.
Άνθρωπος χαμηλών τόνων, 

μετριοπαθής, ευχάριστος και 
προσηνής,αλλά και δραστήριος 
όσο έπρεπε, έδινες την εικόνα 
ψύχραιμου και φιλοσοφημένου 
ανθρώπου.
Αν και η καταγωγή σου από 

το χωριό Καστέλλια Φωκίδας 
δεν προεξοφλούσε μια τόσο 
επιτυχημένη επιστημονική στα-
διοδρομία σαν τη δική σου, 
εσύ τα κατάφερες πολύ καλά, 
πράγμα αδιανόητο για κείνη 
την εποχή.
Μετά τις εγκύκλιες σπουδές 

σου και αφού έδωσες εξετά-
σεις, πέτυχες στην Ανωτάτη 
Γεωπονική Σχολή Αθηνών 
από όπου πήρες το πτυχίο του 
γεωπόνου, ύστερα από 5ετείς 
σπουδές. Αφού εκπλήρωσες τις 
στρατιωτικές σου υποχρεώσεις 
ως δόκιμος έφεδρος αξιωματι-
κός, διορίστηκες ως γεωπόνος 
εφαρμογών και υπηρέτησες 
στη Χαλανδρίτσα Αχαΐας για 3 
χρόνια.
Δεν σε ικανοποιούσε ωστόσο 

η εργασία του δημόσιου υπαλ-
λήλου και φιλόδοξος όπως 
ήσουν, ήθελες κάτι περισσό-
τερο και το προσπάθησες με 
μεγάλη επιτυχία, όπως απο-
δείχτηκε εκ των υστέρων. Με 
υποτροφία του ΙΚΥ πήγες στην 
Αμερική (Καλιφόρνια) για με-
ταπτυχιακές σπουδές.
Μετά από 5 χρόνια επιτυχών 

σπουδών επέστρεψες στην Ελ-
λάδα,φέρνοντας μαζί σου ένα 
PSD από το φημισμένο Πανε-
πιστήμιο του Μπέρκλεϋ με την 
ειδικότητα του εδαφολόγου.
Στην Ελλάδα και για 35 χρό-

νια εργάστηκες στο Ερευνητικό 
Κέντρο Δημόκριτος, όπως το 
επιθυμούσες. Στο Δημόκριτο 
ασχολήθηκες με την εφαρμο-
σμένη εδαφολογία, όπου εξά-
ντλησες την προβλεπόμενη ιε-
ραρχία, τόσο ως Προϊστάμενος 
Εργαστηρίου και Τομέα, όσο 
και ως Διευθυντής Εδαφολογί-
ας, για πολλά χρόνια. Στη σύ-
νταξη βγήκες ως ερευνητής Α΄ 
με ευδόκιμη υπηρεσία.
Καρπός των ερευνητικών 

επιστημονικών εργασιών σου, 
ήταν μεγάλος αριθμός δημο-
σιεύσεων και αναφορών σε 
έγκυρα ελληνικά και ξένα επι-
στημονικά περιοδικά, έχοντας 
κερδίσει τη διεθνή αναγνώριση 
στον τομέα της επιστημονικής 
σου ειδίκευσης.
Μετείχες σε πολλά ελληνικά 

και διεθνή συνέδρια και δια-
τύπωνες την επιστημονική σου 
γνώμη, ως εμπειρογνώμονας 
πάνω σε θέματα της ειδικότη-
τάς σου.
Όταν βγήκες στη σύνταξη, 

δεν έμεινες αδρανής, αλλά 
δραστηριοποιήθηκες και ενερ-
γά μάλιστα, σε πολιτιστική και 
κοινωνική προσφορά που σχε-
τιζόταν κυρίως με το χωριό σου, 

τα Καστέλλια.
Έτσι, διατέλεσες επιτυχημέ-

νος Πρόεδρος του Προοδευτι-
κού Συλλόγου ΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ 
για 8 χρόνια, όπου ήσουν συγ-
χρόνως και υπεύθυνος έκδο-
σης της Τοπικής Εφημερίδας 
«Καστελλιώτικα Νέα».
Διατέλεσες επίσης ενεργό 

και δραστήριο μέλος για πολλά 
χρόνια του Πνευματικού Κέ-
ντρου Ρουμελιωτών, του οποί-
ου υπήρξες Ταμίας και Γενικός 
Γραμματέας για πολλές θητείες.
Αγαπώντας υπερβολικά το 

χωριό σου και έχοντας από μι-
κρός ζήσει στα Καστέλλια ποτέ 
δεν ξέχασες την καταγωγή σου.
Ήσουν από τους πρώτους 

Καστελλιώτες που έχτισαν και-
νούριο σπίτι στο χωριό.
Εύκολος στις κοινωνικές 

σχέσεις και πολύ απλός όπως 
ήσουν, περνούσες πολλές ώρες 
με τους συγχωριανούς σου, φί-
λους και γνωστούς, συζητώντας 
για θέματα που αφορούσαν τα 
παιδικά και νεανικά χρόνια, 
αλλά και για τα σύγχρονα και 
καθημερινά προβλήματα που 
τους απασχολούσαν, ιδιαίτερα 
όμως, και για θέματα που σχε-
τίζονταν με την ειδικότητά σου 
ως γεωπόνου - εδαφολόγου 
πάνω στις γεωργικές εφαρμο-
γές.
Υπήρξες ένας από τους πιο 

ενεργούς και δραστήριους Κα-
στελλιώτες τόσο στην Αθήνα 
όσο και στο χωριό συμμετέχο-
ντας στα πολιτιστικά και κοινω-
νικά δρώμενα. Γι' αυτό άλλω-
στε  έφερνες και τα παιδιά σου 
από πολύ μικρά στο χωριό για 
να ζήσουν, να γνωρίσουν και 
να αγαπήσουν τα Καστέλλια 
και τους Καστελλιώτες, πράγμα 
για το οποίο ήσουν πολύ περή-
φανος, γιατί και τα παιδιά σου 
συνεχίζουν να προσφέρουν στα 
πολιτιστικά και κοινωνικά ζητή-
ματα του χωριού.
Στον οικογενειακό τομέα εί-

χες τη μεγάλη τύχη να έχεις ως 
σύζυγο που σε συντρόφευε στη 
ζωή, την αγαπημένη σου Καί-
τη, που σου παραστεκόταν με 
μεγάλη προθυμία και αφοσίω-
ση σε όλες τις καλές και κακές 
στιγμές της κοινής σας ζωής.
Δυστυχώς για σένα η Καίτη 

έφυγε νωρίς, γεγονός που σου 
στοίχισε πολύ. Η πρόωρη απώ-
λειά της σε κατέβαλε ψυχικά 
και συναισθηματικά και σε επη-
ρέασε τόσο πολύ και σε τέτοιο 
βαθμό που δεν μπόρεσες να το 
ξεπεράσεις μέχρι το τέλος της 
ζωής σου.
Ήσουν όμως συγχρόνωςκαι 

τυχερός, γιατί όταν έμεινες μό-
νος σε συντρόφευσαν και σου 
παραστέκονταν στοργικά τα 
δύο αγαπημένα σου παιδιά, ο 
Πάνος και ο Σεραφείμ,που δεν 
έλειψαν ούτε μια μέρα απόκο-
ντά σου σε όλη τη διάρκεια της 
τελευταίας δοκιμασίας σου.
Αγαπητέ συγχωριανέ και φίλε 

Θύμιο,
Φεύγοντας πλήρης ημερών 

πιστεύω ότι φεύγεις ευχαριστη-
μένος και ικανοποιημένος με 
ό,τι πέτυχες στη ζωή σου.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα της  

καστελλιώτικης γης που θα σε 
δεχτεί: Ώρα σου καλή!

* * *
ΝΙΚΟΣ ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ

Το 1929-30 μια εποχή που 
ήτανε μια εποχή κρίσης όπως η 
σημερινή όπως τις ζούμε τούτες 
τις ημέρες. Στις κακοτράχαλες 
κορυφές των βουνών Οίτης και 
Γκιώνας γεννήθηκαν δύο ελλη-

Αυτοί που μας έφυγαν

ΒΟΗΘΕΙΣΤΕ ΤΟ ΣΥΛΛΟ-
ΓΟ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥ-
ΜΕ ΝΑ ΕΚΔΙΔΟΥΜΕ ΤΗΝ 
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙ-
ΔΑ «ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ» 
ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΘΥΜΗ ΝΑ 
ΦΙΛΟΞΕΝΗΣΕΙ ΣΤΙΣ ΣΤΗΛΕΣ 
ΤΗΣ Ο,ΤΙΔΗΠΟΤΕ ΘΕΩΡΕΙΤΕ 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗ-
ΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΩΡΙΑ-
ΝΩΝ ΜΑΣ.

αστικό του ήθος, την απλότητα 
και πραότητα του χαρακτήρα 
του, τη μεγάλη διακριτική του 
ικανότητα και πνευματικότητα 
και το ιδιαίτερο φιλοσοφικό 
ύφος που αντιμετώπιζε όλες τις 
εκφάνσεις της ζωής.
Πάνω απ’ όλα όμως διέθετε 

βαθειά πίστη στον Θεό και πολύ 

αγάπη για τον άνθρωπο.
Ένας κληρικός του χρέους, 

της πίστης, ένας ταπεινός δι-
άκονος της Εκκλησίας. Μια 
γνήσια αυθεντική ιερατική μορ-
φή. Η ιεροσύνη του λαμπρό 
παράδειγμα ακεραιότητας, με-
γαλοσύνης, προσφοράς στον 
συνάνθρωπο και απόλυτης 
αφοσίωσης στον Θεό. Και έτσι 

παρέμεινε σταθερός και αταλά-
ντευτος μέχρι το φυσικό τέλος. 
Αφοσιωμένος μέχρι το τέλος. 
Ένας πραγματικός Κυναίγει-
ρος της Εκκλησίας.
ΑΙΩΝΙΑ ΣΟΥ Η ΜΝΗΜΗ.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΘ. ΚΟΝΤΟΣ
Τα «Κ.Ν.» συλλυπούνται θερ-

μά την οικογένεια του Παπαθα-
νάση.

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΑΝΑΓ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
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Μαρία Κ. Κωσταρά - Παππά

(Η Μαρία είναι κόρη της Ελένης Ευαγ. Μπάκα)

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
Δύο αγροτεμάχια 
στο χωριό μας.

1. Ένα στο Καλανό-
ρεμα 6 στρέμματα

2. Ένα στη Λίμες 
1,5 στρέμμα.
Πληροφορίες στο 
τηλ.: 22310-39315.

Αυτοί που μας έφυγαννόπουλα. Μεγάλωσαν και δα-
νείστηκαν το όνομα του ήρωα 
της Πηνελόπης Δέλτα «αετός».
Έτσι τα δύο τούτα ελληνό-
πουλα είχαν πατέρα τον αετό. 
Ήταν δυό αετόπουλα. Μεγάλω-
σαν στον ίδιο χώρο και πήγαν 
στην ίδια εκκλησία και στο ίδιο 
σχολείο και πέρασαν όλες τις 
δυσκολίες μέχρι την εποχή της 
μεταξύ των Ελλήνων φαγωμά-
ρας που ειδικοί την ονόμασαν 
εμφύλιο. Την εποχή της Εθνι-
κής Αντίστασης της Γερμανικής 
κατοχής εμφανίσθηκε η γνωστή 
περίοδος του ΕΑΜ που περι-
λάμβανε την νεολαία μέχρι 14 
χρόνων με το όνομα «αετόπου-
λα», ακολουθούσαν οι Επονίτες 
και μετά οι Εαμίτες. Με αυτό το 
μίασμα τα αετόπουλα πορεύτη-
καν στις σπουδές τους και προ-
έκυψε τούτο το σημαντικό γεγο-
νός, ότι τα δύο αετόπουλα μετά 
τις βασικές σπουδές τους στην 
Ελλάδα και την περίοδο του 

1962 το ένα έφυγε για μετα-
πτυχιακές σπουδές με κρατική 
υποτροφία σε ένα από τα κα-
λύτερα Πανεπιστήμια των ΗΠΑ, 
το Berkley. Την ίδια δε εποχή 
το άλλο αετόπουλο έφυγε και 
αυτό για μεταπτυχιακές σπου-
δές με κρατική υποτροφία για 
το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό πα-
νεπιστήμιο, το London School 
of Economics.
Έλαβαν με επιτυχία τα δι-

δακτορικά τους και αμέσως τα 
Πανεπιστήμια τους πρόσφεραν 
εργασία την οποία σαν γνήσια 
ελληνόπουλα αρνήθηκαν κα-
θώς επιθυμούσαν να επιστρέ-
ψουν τα οφειλόμενα στον ελ-
ληνικό λαό λόγω υποτροφιών. 
Έτσι επέστρεψαν στην πατρίδα, 
όμως το κατεστημένο της εξου-
σίας τους αρνήθηκε την δυνα-
τότητα να διδάξουν στα Πανε-

πιστήμια.
Και όμως αυτά δεν χαμηλώ-

νουν, μέσα τους κι άλλο δυνα-
μώνουν και σαν νέοι αετοί από 
ψηλά βλέπουν, προβλέπουν και 
τραγουδούν: "Ανάσταση πως θα 
τη δουν και τι ναούς θα χτίσουν 
όσοι δεν έχουν δύναμη ελεύθε-
ροι να ζήσουν".
Φίλε Ευθύμιε δικαιολόγησες 

πλήρως την ύπαρξή σου και 
ελαφρύ να είναι το χώμα της 
γης που σε έθρεψε.
Φίλε καλό σου ταξίδι.

***
Λίγα λόγια για τον Ευθύμιο 

(Θύμιο) Παπανικολάου

Στις 16-6-2017 έφυγε από το 
μάταιο τούτο κόσμο ο αγαπητός 
φίλος και καλός συμμαθητής 
-στο οκτατάξιο Γυμνάσιο 
Αμφικλείας ως την ΣΤ’ τάξη- 

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ
«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» 14/6/2017

H απίστευτη μνήμη του Κων. Μητσοτάκη
Κύριε διευθυντά
Υπηρετούσα στο υπουργείο Εργασίας, όταν ο υπουργός μου, 

Κων/νος Λάσκαρης, με έστειλε στο υπουργείο Συντονισμού, όπου 
θα γινόταν σύσκεψη υπηρεσιακών παραγόντων υπό την προεδρία 
του υπουργού Κων/νου Μητσοτάκη. Ο υπουργός μάς υποδέχθη-
κε –πέντε, έξι άτομα– με εκείνο το εγκάρδιο χαμόγελο, και αφού 
τελειώσαμε, μας ξεπροβόδισε μέχρι την πόρτα, προφέροντας τα 
ονόματά μας ένα προς ένα: «Ευχαριστώ, κύριε Μακρή» κ.λπ.

Έξω κοιταχτήκαμε ο ένας με τον άλλο, απορημένοι. Αν είναι δυ-
νατόν... Ήταν το έτος 1978.

Δώδεκα χρόνια αργότερα, υπηρετούσα ως εργατικός σύμβου-
λος στην πρεσβεία μας στη Βόννη, όταν ο Κων. Μητσοτάκης, πρω-
θυπουργός πλέον, πραγματοποίησε ανεπίσημη επίσκεψη. Παρά 
ταύτα, οι Γερμανοί παρέταξαν άγημα, έστρωσαν κόκκινο χαλί, εκα-
τέρωθεν του οποίου παραταχθήκαμε οι προϊστάμενοι των τμημά-
των με επικεφαλής τον πρέσβη, ο οποίος μας παρουσίαζε έναν 
έναν. Όταν ήλθε η σειρά μου και πριν ο πρέσβης ανοίξει το στόμα 
του, τον πρόλαβε ο πρωθυπουργός: «Πώς είστε, κύριε Μακρή;». 
Έμεινα εμβρόντητος. Το βράδυ στη δεξίωση στην πρεσβευτική 
κατοικία –ήταν περισσότερο μια οικογενειακή συντροφιά– με 
πλησίασε ο πρέσβης και με ρώτησε: «Γνωρίζετε τον πρωθυπουρ-
γό, κύριε Μακρή;». «Όχι, κύριε πρέσβη, εκείνος με... γνωρίζει!».

Και ανέφερα από πού και ώς πού. «Καταπληκτικό! Εγώ έχω 
ακούσει ότι έχει μερικές εκατοντάδες –ή χιλιάδες– βαφτιστήρια 
και τα γνωρίζει όλα, ένα προς ένα, με το όνομά τους».

Ιωαννης Αθ. Μακρής - Καστέλλια Παρνασσίδος

Κάτι που πάντα συνέβαινε 
και εξακολουθεί να συμβαί-
νει και σήμερα είναι ο παρα-
γκωνισμός γενικά των αξίων, 
ικα νών και σπουδαίων και 
οι επιθέσεις εναντίον τους. 
Οι άξιοι και ι κανοί δέχονται 
πάρα πολλές φορές επιθέσεις 
από μέρους κυρίως των ανε-
παρκών, που διακατέχονται 
από κόμπλεξ κατωτερότητας 
(inferiority complex) ή ανωτε-
ρότητας (superiority complex), 
από α νασφάλεια ή και φθόνο 
που και οι ίδιοι δεν κατάφε-
ραν να έχουν με αυτούς τα 
ίδια προσόντα. Ο Ηρόδοτος 
λέγει για την περίπτωση τους 
ότι «πετροβολούν τα δέντρα 
που έχουν καρπό» ή «κόβουν 
τα κεφάλια που ξεχωρίζουν» 
ή «κονταίνουν όσους ψηλώ-
νουν».
Όλα τα παραπάνω συμβαί-

νουν σε όλους τους χώρους. 
Έχω την άποψη, ότι τους 
άξιους αγωνιστές της ζωής, 
τους ικανούς και υ περέχοντες 
προσπαθούν να τους μειώ-
σουν και να τους απαξιώ σουν 
διασύροντας τους ακόμα και 
συκοφαντώντας τους.
Τι προσπαθούν να αποδεί-

ξουν οι άνθρωποι μέσα από 
αυτές τις συμπεριφορές τους; 
Γιατί επιλέγουν μια τέτοια 
στάση ζωής και τι κρύβουν 
πίσω από τη στάση τους 
αυτή;
Αρκετοί ειδικοί επιστήμονες 

που ασχολήθηκαν με το θέμα, 
μας λένε ότι πολλοί άνθρωποι 
διακατέχονται από συμπλέγ-
ματα όπως τα αναφερόμενα 
παραπάνω κόμπλεξ ανωτε-
ρότητας και κατωτε ρότητας.
Μια μικρή ανάλυση των 

αναφερόμενων κόμπλεξ μας 
οδηγεί να κατανοήσουμε τα 
παρακάτω:
Για το σύμπλεγμα ανωτερό-

τητας (superiority complex)
Η αίσθηση ανωτερότητας 

είναι ο στόχος της ζωής μας, 
προκει μένου να ξεπεράσουμε 
το σύμπλεγμα κατωτερότη-
τας που μας συ νόδευε από 
τη στιγμή που ήρθαμε στον 
κόσμο. Τι γίνεται όμως ό ταν 
παρατηρήσουμε ότι κάποιος 
φαίνεται να νιώθει πολύ 
ανώτε ρος από αυτό που 
πραγματικά είναι; Έχει πετύ-
χει το στόχο της ζω ής του να 
ξεπεράσει την κατωτερότητα 
του; Γιατί η συμπεριφορά του 
δεν μας πείθει ότι κατάφερε 
κάτι τέτοιο;
Πολλοί άνθρωποι δίνουν 

στους γύρω τους με κάθε τρό-
πο την ει κόνα της ατομικής 
ανωτερότητας και προσπα-
θούν μέσα από συ νεχόμενες 
συγκρίσεις να αποδείξουν 
ότι είναι ανώτεροι από τους 
υπολοίπους και να δείξουν με 
κάθε τρόπο στους άλλους ότι 
είναι κατώτεροι. Αυτό γίνεται 
με τόσο κραυγαλέο τρόπο, 
που καθιστά τα άτομα αυτά 
αντιπαθητικά αλλά και πολ-
λές φορές αντικείμενο κοροϊ-
δίας από τον περίγυρο τους. 
Γιατί όμως επιλέγει κανείς 
μια τέτοια στάση ζωής; Στην 
πραγματικότητα αυτοί οι 
άνθρωποι αι σθάνονται ακρι-
βώς αντίθετα από αυτό που 
δείχνουν, διακατέχο νται από 
ένα απύθμενο αίσθημα μειο-
νεξίας και κατωτερότητας και 
προσπαθούν με κάθε τρόπο 
να μην το φανερώσουν φτά-
νοντας στο άλλο άκρο. Στην 
πραγματικότητα δεν προσπα-
θούν να πείσουν τους άλλους 
ότι είναι καλύτεροι, αλλά είναι 
μια απόπειρα να πεί σουν τον 
ίδιο τους τον εαυτό.
Δυστυχώς όμως χρησιμο-

ποιούν τον λάθος τρόπο ώστε 
να μην πετυχαίνουν το ζητού-
μενο, αλλά αντίθετα η στάση 
τους και οι τρό ποι τους συ-
χνά τους αποξενώνουν από 
τους άλλους και έτσι δεν βι-
ώνουν την επιτυχία και την 
αναγνώριση που επιθυμούν.
Για το κόμπλεξ κατωτερότη-
τας (inferiority complex)
Κόμπλεξ κατωτερότητας 

είναι η αίσθηση προσωπικής 
ανεπάρ κειας ή η τάση να μει-
ώνει κανείς τον εαυτό του. Η 
αίσθηση ανε πάρκειας προκα-
λείται από τη σύγκρουση ανά-
μεσα στο να θέλει να είναι κα-

νείς αρεστός και να τον προ-
σέχουν οι άλλοι και στο φόβο 
του μήπως τον απορρίψουν 
και τον ταπεινώσουν.
Άτομα αξιόλογα και με προ-

τερήματα βλέπουν τον εαυτό 
τους ως ανίκανο και κατώτε-
ρο από τους υπολοίπους. Η 
άποψη που έχει κανείς για τον 
εαυτό του μπορεί να τον μει-
ώνει, όπως επίσης και οι άλλοι 
άνθρωποι μπορεί να μειώνουν 
με την κριτική τους το άτομο. 
Έτσι το άτομο καταλήγει να 
αντιπαθεί κάποιον, τον ίδιο 
του τον ε αυτό ή τους άλλους. 
Αν αντιπαθεί τον εαυτό του 
τότε έχει κόμπλεξ κατωτε-
ρότητας. Αν αντιπαθεί τους 
άλλους τότε η ανάγκη του για 
κοινωνική επιβεβαίωση είναι 
πολύ μεγαλύτερη εκείνη τη 
στιγμή.
Το άτομο με κόμπλεξ κατω-

τερότητας βρίσκεται ανάμεσα 
σε αυ τούς τους δύο πόλους 
αντιπάθειας για τον εαυτό 
του ή τους άλ λους. Τα άτομα 
δε αυτά τείνουν να γίνονται 
ιδιαίτερα επιθετικά προς τους 
άλλους, προκειμένου να αι-
σθανθούν καλύτερα.
Τα αισθήματα ανωτερότη-

τας και κατωτερότητας κατά 
την άπο ψη νουνεχών δεν είναι 
τίποτε άλλο παρά μια επιλο-
γή της σκέψης αυθαίρετη και 
αδικαιολόγητη, μια σκέτη τα-
λαιπωρία.
Από τα παραπάνω, σε γενι-

κές γραμμές, προκύπτει αβία-
στα το συμπέρασμα ότι όλοι 
μας πρέπει να σοβαρευτού-
με και να κατα-βάλουμε κάθε 
προσπάθεια για την πραγμα-
τική ισότητα και αξιο κρατία 
προς επιβράβευση των αξι-
ών που ωφελούν την πολι-
τεία και το κοινωνικό σύνολο 
και δίνουν παράδειγμα στους 
υπολοίπους και κυρίως στους 
νέους να προσπαθήσουν με 
σωστούς τρόπους να γί νουν 
άξιοι και σωστοί πολίτες για 
την ευημερία τους και την 
πρόο δο της χώρας.
Επιμέλεια: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

Κ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ
Υπτχου ε.α.,

Α' Αντιπροέδρου Α.ΑΚ.Ε.,
Προέδρου Συνδέσμου

Αποστράτων
ΕΝ. ΔΥΝ. και Σ. ΑΣΦ.

Ν. ΦΩΚΙΔΟΣ
Αναδημοσίευση από
«ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΙΔΕΑ»

Συμπλέγματα ανωτερότητας και κατωτερότητας

Θύμιος. Τις δυο τελευταίες 
τάξεις τις πήγε στην Άμφισσα. 
Όμως ούτε αυτός μας ξέχασε, 
αλλά ούτε κι εμείς. Καλέ μου 
φίλε και συμμαθητή, καλό σου 
ταξίδι.
Σε λίγο ένας ένας θα φύ-

γουμε. Να μας περιμένεις. Στα 
περιβόλια του παραδείσου αν 
βρεις την Κρυσταλλία μου πες 
της χαιρετίσματα. Να δώσεις 
χαιρετισμούς στο Μενέλαο και 
στον Αλέξανδρο. Ελαφρύ το 
πάτριο χώμα που σε σκέπασε. 
Τα αγαπούσες τα Καστέλλια. 
Πόσο χάρηκες όταν μάζεψα 
βιβλία από τους λογοτέχνες και 
στα έδωσα για τη βιβλιοθήκη 
τους σχολείου που ετοιμάζατε. 
Τώρα έχω μάθει την εξέλιξή 
της. Και θυμάμαι και τον άξιο 
Γιώργη Χαλατσά και τα ωραία 
ρουμελιώτικα διηγήματά του. 
Όλοι οι Καστελλιώτες άλλωστε, 
άνθρωποι των γραμμάτων και 
της δημιουργίας. Όμως και την 

εφημερίδα του Χωριού «Κα-
στελλιώτικα Νέα» υπηρέτησες 
επάξια. Εκεί μου έγραψες και 
κριτικές. Και σ’ ευχαρίστησα γι’ 
αυτό. Ήσουν καλός στο λόγο, 
γραπτό και προφορικό.
Αιωνία θα είναι η μνήμη σου, 

γιατί ήσουν καλός και άξιος: ως 
επιστήμονας, μύστης της επι-
στήμης σου, με ανώτατες σπου-
δές στην Ελλάδα -Γεωπονική 
Σχολή- αλλά και στο εξωτερι-
κό -Αμερική- με κέφι και όρε-
ξη για προσφορά, εργάστηκες 
στο Δημόκριτο στην έρευνα και 
πρόσφερες στην Πατρίδα την 
Ελλάδα μας, που είχαμε μάθει 
να αγαπάμε από μικρά, όπως 
πρόσφερες και στις επιστήμες. 
Πάντα άξιος ήσουν. Σε θυμά-
μαι από τα σχολικά μας χρόνια. 
Αργότερα, καλός σύζυγος,  θυ-
μάμαι την Καίτη που ζωγράφι-
ζε. Καλός πατέρας, καλός παπ-
πούς. Όσο είμαι ζωντανή και 
το μυαλό μου δουλεύει θα σε 
θυμάμαι, γιατί ήσουν και καλός 
φίλος.
ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΛΙΑΚΟΥ 

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
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Προτιμάτε
το φαρμακείο
του χωριού μας

(Συνέχεια στη σελίδα 6)

(Συνέχεια από σελίδα 1)

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ. ΧΑΜΗΛΟΣ
Βιο τεχνία Κουφωμάτων Αλουμινίου

Σιδηροκατασκευές
ΚΑ ΣΤΕΛ ΛΙΑ - Τηλ. 22650 91727 - 92080

ριανούς σας να αναλάβουν την 
πρωτοβουλία και τον συντονισμό 
των ενεργειών για την οργάνωση 
και λειτουργία της Βιβλιοθήκης. 
Έτσι συστήθηκε με απόφαση του 
Δήμου η Ομάδα Εργασίας, την 
οποία γνωρίζετε. Ευχαριστώ όλα 
τα Μέλη για την αποδοχή της 
πρότασής μου.

Προέβην στην παραχώρηση 
της χρήσης των απαραίτητων χώ-
ρων για τη στέγαση της Βιβλιοθή-
κης (2 αιθουσών και 1 γραφείου) 
στον α΄ όροφο του Δημοτικού 
κτηρίου, πρώην Δημοτικού Σχο-
λείου.

Εισηγήθηκα στον Δήμο Δελ-
φών την ένταξη της Βιβλιοθήκης 
στον Οργανισμό Εσωτερικής 
Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) με την επω-
νυμία «Δημοτική Βιβλιοθήκη 
Καστελλίων», προκειμένου να 
αποκτήσει νομική υπόσταση και 
να αποτελέσει την 5η Δημοτική 
Βιβλιοθήκη του Δήμου ( οι άλλες 
4 είναι: Άμφισσας, Ιτέας, Γαλαξιδί-
ου και Πολυδρόσου).

Στο σημείο αυτό θέλω να ευ-
χαριστήσω τους Συλλόγους και 
τους δημότες που ασχολήθηκαν 
με τη μεταφορά και την εγκατά-
σταση της Βιβλιοθήκης εθελο-
ντικά και κάλυψαν όλα τα έξοδα. 
Μέχρι στιγμής ο Δήμος δεν έχει 
συμβάλει οικονομικά. Ήρθε η 
στιγμή να πάρει τη σκυτάλη και 
να βοηθήσει στην ικανοποίη-
ση του αιτήματος της Ομάδας 
Εργασίας για τον απαραίτητο 
εξοπλισμό. Χρήματα γι αυτές τις 
δραστηριότητες υπάρχουν, αρκεί 
να ξοδεύονται ισομερώς και προς 
την περιοχή του βόρειου τομέα 
του Δήμου. Ένας πρόσθετος λό-
γος της οικονομικής ενίσχυσης 
της προσπάθειας είναι το ότι δεν 
αποπερατώθηκαν (για τους γνω-
στούς λόγους) τα έργα για την 
αξιοποίηση του κτηρίου ως πο-
λυχώρου. 

Αξιότιμε κύριε Χαλατσά, θέλω 
να σας ευχαριστήσω θερμά εκ μέ-
ρους του Δήμου και να γνωρίζετε 
ότι η πράξη σας αυτή είναι ένας 
φωτεινός σηματοδότης στη ση-
μερινή εποχή. Βάλατε τον θεμέλιο 
λίθο ενός Πνευματικού Κέντρου, 
το οποίο δεν θα έχει μόνο τοπική 
αλλά ευρύτερη απήχηση. Το όνο-
μά σας θα μνημονεύεται και στις 
επερχόμενες γενεές.

Αγαπητέ Πρόεδρε κ. Βαγγέλη 
Κοτσίκη και Μέλη της διαχειρι-
στικής Επιτροπής, σας εύχομαι 
να έχετε κουράγιο και επιμονή για 
την ολοκλήρωση του έργου. Εγώ 
θα είμαι πάντοτε συμπαραστάτης 
σας σε οτιδήποτε με χρειαστείτε. 
Καλή επιτυχία!

Ευχαριστώ,
Νίκος Μολιώτης

Ύστερα από το συντονιστή 
της εκδηλώσεως κ. Γιάννη Ηλία 
Ιωάννου Μακρή, ο λόγος δόθη-
κε στον Πρόεδρο του Συμβουλί-
ου του Δημοτικού Διαμερίσμα-
τος Καστελλίων κ. Σπύρο Κου-
τρούμπα, ο οποίος ενεχείρησε 
στον κ. Δημήτρη Χαλατσά τιμη-
τική πλακέτα για την προσφορά 
της Βιβλιοθήκης του στο χωριό 
μας.

Απευθύνοντας χαιρετισμό στην 
εκδήλωση ο Πρόεδρος της Τ.Κ. 
Καστελλίων ευχαρίστησε τους 
παριστάμενους για την παρουσία 
τους στην εκδήλωση και επισή-
μανε ιδιαιτέρως το γεγονός, ότι 
οι άνθρωποι που ανέλαβαν εθε-
λοντικά το έργο της συγκρότη-
σης της Δημοτικής Βιβλιοθήκης 
Καστελλίων, είναι αποφασισμένοι 
να προχωρήσουν χωρίς καθυστε-
ρήσεις και δήλωσε ότι αυτό τον 
χαροποιεί ιδιαίτερα, γι' αυτό και 

είναι πρόθυμος να τους συνδρά-
μει ανάλογα, συμμετέχοντας και 
ο ίδιος στην όλη προσπάθεια.

Μετά ταύτα ο Πρόεδρος της 
Προσωρινής Διοικητικής Επι-
τροπής της Δημοτικής Βιβλιο-
θήκης Καστελλίων κ. Ευάγγε-
λος Κωτσίκης, ανέλυσε με κάθε 

λεπτομέρεια το έργο του κ. 
Δημήτρη Χαλατσά, την οποία 
ανάλυση λόγω του ιδιαιτέρου 
ενδιαφέροντος παραθέτουμε 
παρακάτω, μετά τις αντιφωνή-
σεις των δωρητών κ.κ. Χρήστου 
Γ. Χαλατσά και Δημήτρη Χαλα-
τσά.

Ακολούθως δόθηκε ο λόγος 
στον εκπρόσωπο του εκ των 
δωρητών αειμνήστου διηγη-
ματογράφου Γιώργη Χαλατσά, 
γιό του κ. Χρήστου Γ. Χαλατσά, 
ο οποίος αντιφωνώντας είπε τα 
εξής:

Κυρίες και Κύριοι,
Ως επιζών εκπρόσωπος του 

αειμνήστου πατέρα μου Γιώργη 
Χαλατσά, δωρητή των βιβλίων 
του στη Βιβλιοθήκη του χωριού 
μας, θέλω να ευχαριστήσω τον 
αξ/ Κύριο Δήμαρχο, τους Αντι-
δημάρχους, και τους Δημοτικούς 
Συμβούλους του Δήμου Δελφών, 
όπως επίσης και τους εκπρο-
σώπους του Τοπικού Δημοτικού 
Διαμερίσματος του χωριού μας, 
για την υπαγωγή της Βιβλιοθή-
κης στη δικαιοδοσία του Δήμου 
Δελφών, η οποία στο μέλλον θα 
λειτουργεί υπό την αιγίδα του, 
ως Δημοτική πλέον Βιβλιοθήκη 
Καστελλίων. Έτσι μ' αυτήν την 
πρωτοβουλία του Δήμου Δελφών 
επαυξάνονται οι δραστηριότητες 
της, ακόμη και η ίδια της η υπό-
σταση και μετατρέπεται σε Πνευ-
ματικό Κέντρο, στο οποίο όλη η 
Περιφέρεια θα δύναται να επι-
κοινωνεί για τις πνευματικές της 
ανησυχίες και τα πνευματικά της 
ζητήματα, να χρησιμοποιεί τον 
πλούτο των βιβλίων της και να 

έχει ένα μόνιμο πνευματικό κατα-
φύγιο για κάθε περίπτωση. Η λει-
τουργία της στο μέλλον ως Πνευ-
ματικού Κέντρου, δίνει πλέον μιαν 
άλλη ιδιαίτερα επάξια υπόσταση 
στο χωριό μας, του οποίου έτσι 
επιβραβεύεται η αναντίρρητη 
και μακροχρόνια πνευματική του 
παράδοση και η λειτουργία της 

πλέον, θα αποτελέσει μοναδικό 
πολιτιστικό σταθμό για όλη την 
Περιοχή.

Ευχαριστώ

Τελικά και ο κ. Δημήτρης Χα-
λατσάς στην επακολουθήσασα 
αντιφώνησή του αμέσως μετά 
διέλαβε:

Αιδεσιμολογιότατε, Αιδεσιμό-
τατε, Αξιότιμε κε Αντιδήμαρχε, 
Αξιότιμε κε πρώην Αντιδήμαρχε, 
Αξιότιμε κε Πρόεδρε του Συμβου-
λίου του Τοπικού Διαμερίσματος 
Καστελλίων, Αξιότιμε κε Πρόε-
δρε της Προσωρινής Διοικητικής 
Επιτροπής της Δημοτικής Βιβλι-
οθήκης Καστελλίων, Κυρίες και 
Κύριοι,

Θα μου επιτρέψετε εκ προοιμί-
ου να ευχαριστήσω τους προλα-
λήσαντες για τα τόσο εγκωμιαστι-
κά και κολακευτικά που αφιέρω-
σαν σ! εμάς τους δωρητές της Βι-
βλιοθήκης και ιδιαίτερα σ' εμένα 
και ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τον 
κο Πρόεδρο του Συμβουλίου του 
Τοπικού Διαμερίσματος Καστελ-
λίων, για την τιμητική πλακέτα 
που με ετίμησε, αλλά και τον Πρό-
εδρο της Προσωρινής Επιτροπής 
της Διοικήσεως της Βιβλιοθήκης, 
για την εξαντλητική παράθεση 
των επί μέρους προσφερθέντων 
στη δημοσιότητα και ειδικότερα 
στο κοινό του χωριού μας.

Όλοι εμείς οι Καστελλιώτες 
οφείλομε μεγίστη ευγνωμοσύνη 
στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δή-
μου Δελφών και ιδιαίτερα στον 
Δήμαρχο του, γιατί έχοντας τη 
δυνατότητα από τις διατάξεις του 
Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδι-
κα (νύν Τοπικής Αυτοδιοικήσε-
ως) και έχοντας την διοίκηση του 
Δήμου, ενέταξε στη δικαιοδοσία 
του Δήμου την Βιβλιοθήκη του 
χωριού μας, η οποία εφεξής ως 
Δημοτική Βιβλιοθήκη Καστελλί-
ων θα λειτουργεί υπό την αιγίδα 
του, τις κατευθύνσεις του, την επι-
μέλεια και την ενίσχυση του ως 
Βιβλιοθήκη πλέον της ευρύτερης 
Περιοχής του Δήμου και όχι απο-
κλειστικά των Καστελλιωτών. Έτσι 
πρωτίστως οι μαθητές των δη-
μοτικών και των γυμνασίων της 
ευρύτερης Περιοχής, αλλά και οι 
δημότες θα μπορούν να προσέρ-
χονται στην Δημοτική Βιβλιοθή-
κη των Καστελλίων, κάμνοντας 
χρήση του πλούτου των βιβλίων 
της, για την επιμόρφωση τους 
και την ψυχαγωγία τους, αλλά 
θα προστρέχουν και για τη λύση 
των τυχόν πνευματικών προβλη-
μάτων ή των πνευματικών τους 
ανησυχιών, επιλύοντάς τα με τη 
χρήση των βιβλίων της.

Δηλαδή από το Δήμο Δελφών 
εγκαθιδρύεται ένα Πνευματικό 
Κέντρο, μία Πνευματική φωλιά 
που θα μπορούν οι νεαροί μαθη-
τές κυρίως, αλλά και οι ενδιαφε-
ρόμενοι δημότες να καλύπτουν 
άνετα όλες τις πνευματικές τους 
ανάγκες.

Αλλά και για ένα ακόμη λόγο 
είμαστε υποχρεωμένοι εμείς οι 
Καστελλιώτες στο Δήμο Δελ-
φών. Διότι όταν δωρήθησαν οι 
Βιβλιοθήκες και ζητήθηκε χώρος 
για μεταφορά των βιβλίων τους, 
αμέσως ο Δήμος παρεχώρησε 
την πρώτη αίθουσα του πρώτου 
ορόφου του Δημοτικού Σχολείου 
Καστελλίων και όταν αυτός δεν 
επαρκούσε παρεχωρήθηκε και η 
επόμενη αίθουσα και το Γραφείο, 
δηλαδή ολόκληρος ο πρώτος 
όροφος του Σχολείου, όπου σή-
μερα με απόλυτη επάρκεια στε-
γάζεται η Δημοτική Βιβλιοθήκη 
Καστελλίων.

Και τρίτος λόγος υπάρχει που 
εμείς οι Καστελλιώτες οφείλομε 
χάριτες και ευχαριστίες στο Δήμο 
Δελφών. Διότι προτού ακόμη η 
Δημοτική Βιβλιοθήκη Καστελλί-
ων αποκτήσει νομιμότητα, δηλα-
δή επακολουθήσουν τα δέοντα 
προβλεπόμενα από τον νόμο, για 
να λειτουργήσει κανονικά ως νο-
μικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, 
ο κ. Δήμαρχος Δελφών, διώρισε 
προσωρινή Διοικητική Επιτροπή 
της Βιβλιοθήκης, για την κάλυ-
ψη των τρεχουσών αναγκών της, 
αλλά και για την προπαρασκευή 
της μελλοντικής λειτουργίας της.

Εμείς, δηλαδή ο αείμνηστος 
αδελφός μου, διηγηματογράφος 
Γιώργης Χαλατσάς, ο οποίος αντι-
προσωπεύεται επάξια από τον 
γιό του το Χρήστο που ευρίσκεται 

μεταξύ μας και εγώ δωρήσαμε τις 
βιβλιοθήκες μας στο χωριό μας, 
για να μπορούν, όπως προειπώ-
θηκε, οι μαθητές κυρίως, αλλά και 
όλοι οι ενδιαφερόμενοι Καστελ-
λιώτες τωρινοί και επιγενόμενοι 
να χρησιμοποιούν τα βιβλία του, 
για την επιμόρφωση τους και την 
ψυχαγωγία τους, αλλά και για 
την ευρύτερη λύση των πνευμα-
τικών τους προβλημάτων. Αλλά 
η διαμόρφωση της Βιβλιοθήκης 
και η σημερινή συγκρότηση της 
έτοιμης να λειτουργήσει κανο-
νικά με μερικές προσθήκες που 
υπολείπονται, οφείλεται σε όλους 
μα σε όλους τους Καστελλιώτες 
μικρούς και μεγάλους. Άλλος με 
το ενδιαφέρον του, άλλος με τη 
συμπαράσταση του, άλλος με τη 
βοήθεια του, άλλος με την οικο-
νομική του αρωγή, άσχετα μικρή 
ή μεγάλη ανάλογα με τις δυνατό-
τητες του, άλλος με την προσωπι-
κή του εργασία, συγκρότησαν τη 
Βιβλιοθήκη στην αξιόλογη μορ-
φή της που είναι σήμερα, έτοιμη 
να λειτουργήσει κανονικά. Πρέπει 
να τονιστεί και να υπογραμμιστεί 
η προσφορά ορισμένων συμπα-
τριωτών μας, οι οποίοι διέθεσαν 
με ζήλο όλη τη δραστηριότητα 
τους εργαζόμενοι προσωπικά, 
ώρες επί ωρών, για την λειτουργι-
κή συγκρότησή της.

(Στη συνέχεια της ομιλίας 
του ο κ. Δ. Χαλατσάς, παρέθεσε 
με λεπτομέρειες τις προσφερ-
θείσες προσωπικές υπηρεσίες 
από τους Συνεργάτες Θανάση 
Γραμματικό, Ευάγγελο Κωτσί-
κη, Τάκη Ζαχ. Μακρή και Θανά-
ση Σίμο). Και συνέχισε:

Θα ήταν όμως ασυγχώρητη πα-
ράλειψη, εάν δεν εμνημονεύοντο 
και οι δωρητές βιβλίων, για τον 
εμπλουτισμό της Δημοτικής Βι-
βλιοθήκης Καστελλίων. Πρώτος 
και καλύτερος ο ιερέας του χω-
ριού μας ο αιδεσιμότατος Παπα-
Κώστας, ο οποίος εισέφερε από 
το Μουσείο της Εκκλησίας τη βι-
βλιοθήκη του. Επίσης ο Καθηγη-
τής κ. Νίκος Μοσχολιός εισέφερε 
τη βιβλιοθήκη του, η κα Μαρίνα 
Στοφόρου επίσης, η κα Ουρανία 
Στοφόρου από τα Τρίκαλα υπε-
σχέθη να εισφέρει τη βιβλιοθήκη 
του αειμνήστου Μπάμπη Στοφό-
ρου, ο κ. Δημήτριος Κωτσίκης, η 
κα Βίκυ Παπανικολάου και πολλοί 
άλλοι.

Όλων αυτών των δωρητών τα 
ονόματα με τις αντίστοιχες δωρε-
ές τους σε βιβλία για την ενίσχυση 
της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κα-
στελλίων, θα αναγραφούν σε τι-
μητική κορνίζα η οποία θα αναρ-
τηθεί στο πλέον εμφανές σημείο 
της Βιβλιοθήκης.

Αλλά πλέον ασυγχώρητη πα-
ράλειψη θα ήταν, αν δεν ευχαρι-
στούσαμε τους κληρονόμους της 
αείμνηστης δραματικής ηθοποι-
ού Άννας Συνοδινού, οι οποίοι, 
τιμώντας την τελευταία θέλησή 
της, όλα τα βιβλία της να περιέλ-
θουν στη βιβλιοθήκη «του χω-
ριού μου», έτσι ονόμαζε το χωριό 
μας, το οποίο ελάτρευε. Ήδη έχει 
μεταφερθεί ένας αριθμός αυτών 
και έχει ήδη τοποθετηθεί και ανα-
μένονται και περίπου άλλες πέντε 
χιλιάδες τόμοι, οι οποίοι θα απο-
τελέσουν τη λειτουργία ξεχωρι-
στής πτέρυγας της βιβλιοθήκης 
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με το όνομα της ως «Πτέρυγα Άν-
νας Συνοδινού».

Ήδη μας έχουν υποσχεθεί ότι 
η Πτέρυγα αυτή θα ενισχυθεί και 
με τρεις ενδυμασίες της από τις 
παραστάσεις της ως «Αντιγόνης», 
«Ηλέκτρας» και «Ιφιγένειας εν 
Ταύροις», οι οποίες θα εκτίθενται 
στο χώρο της Πτέρυγας.

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Κα-
στελλίων, η οποία θα λειτουργή-
σει στο μέλλον υπό την αιγίδα, 
την επίβλεψη και υποστήριξη του 
Δήμου Δελφών ως Πνευματικό 
Κέντρο της ευρύτερης Περιοχής, 
είναι βέβαιο ότι θα αποτελέσει 
μια μοναδική πρόσβαση σ' αυτό 
όλων των πολιτών, όχι μόνο του 
Δήμου Δελφών, αλλά ολόκληρου 
του Νομού Φωκίδος.

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ κ. Ε. ΚΟΤΣΙΚΗ
Παραθέτομε στα κύρια ση-

μεία της την γενομένη από τον 
Πρόεδρο της Προσωρινής Δι-
οικητικής Επιτροπής της Δημο-
τικής Βιβλιοθήκης Καστελλίων, 
Καθηγητή κ. Ευάγγελο Κωτσίκη 
ανάλυση του έργου του Δημή-
τρη Χαλατσά:

Με τη σημερινή μας εκδή-
λωση η Επιτροπή Διαχείρισης 
της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 
ΚΑΣΤΕΛΛΛΙΩΝ και το Τοπικό 
Συμβούλιο Καστελλίων, θέλου-
με να τιμήσουμε και να εκφρά-
σουμε τις ευχαριστίες και την 
ευγνωμοσύνη μας στους Γιώρ-
γο και Δημήτρη Χρ. Χαλατσά για 
την απόφαση τους να δωρίσουν 
την πλούσια και σπάνια βιβλιο-
θήκη τους στο χωριό μας και να 
πληροφορήσουμε τους συγχω-
ριανούς μας για το γεγονός της 
ίδρυσης της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙ-
ΟΘΗΚΗΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ.

Με την ευκαιρία της εκδήλω-
σης θέλουμε επίσης να ευχαρι-
στήσουμε θερμά και τους πα-
ριστάμενους εκπροσώπους της 
Δημοτικής μας Αρχής, τόσο για 
την αποδοχή της δωρεάς της 
βιβλιοθήκης των αδελφών Χρ. 
Χαλατσά, όσο και για την εκπλή-
ρωση της επιθυμίας των δωρη-
τών η βιβλιοθήκη να θεωρηθεί 
ως «ΔΗΜΟΤΙΚΗ» και να ενταχτεί 
στην εποπτεία του Δήμου και να 
εξασφαλιστεί η στέγαση της.

Με αποφάσεις των αρμοδίων 
δημοτικών οργάνων, στη συ-
νέχεια, ιδρύθηκε η ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ και 
η στέγαση της αποφασίστη-
κε να γίνει στον α' όροφο του 
πρώην Δημοτικού Σχολείου. Με 
απόφαση του Δημάρχου του 
Δήμου Δελφών συγκροτήθηκε 
και η προσωρινή Επιτροπή Δια-
χείρισης με 7μελή σύνθεση και 
δύο αναπληρωματικά μέλη με 
σκοπό το συντονισμό όλων των 
ενεργειών για την οργάνωση 
και λειτουργία της Βιβλιοθήκης.

Προαπαιτούμενα λειτουργίας 
της Βιβλιοθήκης

Για να ολοκληρωθεί το στή-
σιμο της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟ-
ΘΗΚΗΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ απαιτεί-
ται καταρχήν η προμήθεια του 
αναγκαίου εξοπλισμού. Έχουμε, 
ήδη, ζητήσει με Υπόμνημα μας 

στο Δήμο Δελφών την προμή-
θεια αυτή και, όπως μας διαβε-
βαίωσε ο Δήμαρχος Δελφών θα 
περιμένουμε θετική εξέλιξη

Για την οργάνωση της ΒΙΒΛΙΟ-
ΘΗΚΗΣ απαιτούνται άμεσα:

• Συμπλήρωση απογραφικών 
χειρόγραφων δελτίων για την 
καταγραφή των βιβλίων και άλ-
λων εντύπων.

• Τελική ταξινόμηση ανά είδος 
(κατηγορία) βιβλίων

• Καταλογογράφηση
• Ηλεκτρονική καταγραφή
• Συντήρηση σπάνιων και πα-

λαιών βιβλίων
• Βιβλιοδέτηση βιβλίων με 

φθαρμένα εξώφυλλα
• Άλλες μη προβλεπόμενες ερ-

γασίες
Για να γίνουν οι παραπάνω 

εργασίες θα χρειαστεί να δημι-
ουργηθεί μία (1) θέση εργασίας, 
έστω και μερικής απασχόλησης 
ή πρόσληψη ενός (1) ατόμου με 
ανάθεση έργου.

Επειδή συμμεριζόμαστε τις 
οικονομικές δυσκολίες και την 
απαγόρευση προσλήψεων θα 
πρέπει να αντιμετωπίσουμε 
προσωρινά το θέμα με:

• Εθελοντική εργασία
• Αναζήτηση χορηγών
Για τη λειτουργία της βιβλιο-

θήκης στη συνέχεια θα πρέπει 
σύντομα να συνταχτεί « Κανονι-
σμός» για να αντιμετωπίζονται 
χωρίς προβλήματα τα θέματα 
που θα προκύπτουν και θα αφο-
ρούν την εύρυθμη λειτουργία 
της.

Όταν ολοκληρωθούν όλα 
τα παραπάνω η Επιτροπή Δια-
χείρισης παύει το έργο της και 
διορίζεται ΔΣ και η ΔΗΜΟΤΙ-
ΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ 
εντάσσεται στο Οργανόγραμμα 
και συγκεκριμένα στον Οργα-
νισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας 
(ΟΕΥ) του Δήμου Δελφών.

Η Ζωή και το Έργο του  Δημή-
τρη Χαλατσά

Η ξεχωριστή προσωπικότη-
τα του χωριού μας που τιμού-
με σήμερα με την ευκαιρία της 
δωρεάς του στο χωριό και την 
ίδρυση της Δημοτικής Βιβλιο-
θήκης δεν χρειάζεται ιδιαίτερες 
συστάσεις γνωριμίας. Είναι ένας 
άνθρωπος που η παρουσία του 
στα πολιτιστικά και κοινωνικά 
δρώμενα του χωριού είναι πολύ 
έντονη και συνεχής.

Ως ενεργός και δραστήριος 
καστελλιώτης μετέχει σε ότι 
συμβαίνει στο χωριό και πα-
ραβρίσκεται ανάμεσα μας στις 
διάφορες πολιτιστικές και κοι-
νωνικές εκδηλώσεις στο χωριό 
και στην Αθήνα, αλλά τον γνω-
ρίζετε ακόμα απ' όσα γράφει 
στα «Καστελλιώτικα Νέα», όπου 
για 54 χρόνια μεταφέρει τις ποι-
κίλες εμπειρίες του από τη ζωή 
του στο χωριό και στο βουνό τα 
νεανικά του χρόνια.

Το έντονο και συνεχές ενδια-
φέρον του για το χωριό τον έχει 
ωθήσει στο να καταγράψει όλη 
την πολιτιστική παράδοση και 
κληρονομιά εδώ και πολλές δε-
καετίες με άρθρα και άλλες δη-
μοσιεύσεις, ιδιαίτερα, μέσα από 
τα «Καστελλιώτικα» ποιήματα 
του που κρύβουν άγνωστους 
λαογραφικούς θησαυρούς.

Για ό,τι όμως δεν ξέρετε γι' 
αυτόν θα προσπαθήσω να σας 
περιγράψω σήμερα.

Στον περιορισμένο χρόνο 
όμως μιας σύντομης ομιλίας εί-
ναι αδύνατο να σκιαγραφηθεί 
με πληρότητα το πορτρέτο του 
Δημήτρη Χρ. Χαλατσά ως αν-
θρώπου, νομικού, καστελλιώτη 
και ανθρώπου του πνεύματος. 
Θα το προσπαθήσω, ωστόσο, 
πολύ συνοπτικά αντλώντας 
στοιχεία γι' αυτόν:

- Από τη μακροχρόνια γνωρι-
μία και συνεργασία μαζί του,

- Από τα Απομνημονεύματα 
του (Σχεδίασμα Αυτοβιογραφί-
ας) και

- Από την ύλη του υπό έκδοση 
βιβλίου μου με τίτλο: ΔΗΜΗ-
ΤΡΗΣ ΧΡ. ΧΑΛΑΤΣΑΣ, ο στοχα-
στής, ο καστελλιώτης, ο δικηγό-
ρος, από τις εκδόσεις "ΙΩΝ."

Ο Δημήτρης Χρ. Χαλατσάς 
είναι ένας γοητευτικός, πνευμα-
τώδης, ετοιμόλογος και προση-
νής άνθρωπος και μια ισχυρή 
προσωπικότητα με ανθρώπινο 
χαρακτήρα, είναι πολύ εργατι-
κός με ποικίλα ενδιαφέροντα 
και τεράστιο εύρος γνώσεων 
και εμπειριών. Είναι άνθρωπος 
χαμηλών τόνων, αλλά μαχητι-
κός και αποτελεσματικός, ένα 
ευφυές και χαρισματικό άτομο 
με επικοινωνιακές και άλλες ικα-
νότητες τόσο στην εκφορά του 
προφορικού λόγου όσο και στο 
γραπτό.

Στο επίπεδο των φυσικών 
ικανοτήτων-δεξιοτήτων δια-
θέτει μια έμφυτη και καταπλη-
κτική ικανότητα "ένα ιδιαίτε-
ρο έμφυτο χάρισμα" στο να 
απομνημονεύει και με μεγάλη 
μάλιστα άνεση, ό,τι διαβάζει 
με μια φευγαλέα μόνο ματιά 
«ανάγνωση-φωτογράφιση». Με 
μια «σάρωση» μιας ή πολλών 
σελίδων «σκανάρει» ολόκληρο 
το περιεχόμενο που διάβασε, 
το αποτυπώνει αυτόματα και τα 
μετατρέπει σε προφορικό λόγο 
ή σε γραπτό κείμενο.

Έχει ακόμα την ευχέρεια το 
περιεχόμενο αυτό να το επικαι-
ροποιεί με άνεση σε κάθε περί-
σταση. Οι παραπάνω αυτές φυ-
σικές «δεξιότητες-ικανότητες» 
αποτελούν τα «ιδιαίτερα έμφυ-
τα χαρίσματα του».

Στον επαγγελματικό τομέα 
ως δικηγόρος είχε κατά γενική 
ομολογία μια εξαιρετική στα-
διοδρομία. Υπήρξε δικηγόρος 
και νομικός σύμβουλος οργανι-
σμών και μεγάλων επιχειρήσε-
ων των οποίων έχει χειριστεί με-
γάλες και δύσκολες υποθέσεις. 
Έχει παρασταθεί, υπερασπιστεί 
και αθωώσει εκατοντάδες πελά-
τες του στα δικαστήρια. Χειρί-
ζεται τόσο καλά τις αστικές και 
εμπορικές , όσο και τις ποινικές 
υποθέσεις των πελατών του. 
Οι αγορεύσεις του στον Άρειο 
Πάγο υπήρξαν μνημειώδεις και 
εντυπωσιακές. Ασκεί ακόμη και 
σήμερα την ελεύθερη δικηγο-

ρία.
Ως καστελλιώτης δείχνει πα-

θολογική αγάπη και αφοσίωση 
στο χωριό για παραπάνω από 
70 χρόνια με έμπρακτη εκδήλω-
ση στο τομέα της πολιτιστικής 
και της κοινωνικής προσφο-
ράς. Έτσι, αρθρογραφεί, γρά-
φει ιστορικά και λαογραφικά 
σημειώματα, θέματα γλώσσας 
και «Καστελλιώτικα» ποιήματα 
δημοσιεύοντας τα στα «Κα-
στελλιώτικα Νέα», και σε άλλα 
έντυπα, καταγράφοντας και με-
ταφέροντας σε γραπτά κείμενα, 
ό,τι έχει συμβεί στα Καστέλλια 
όλα αυτά τα χρόνια δηλαδή έχει 
μεταφέρει όλη την πολιτιστική 
παράδοση και κληρονομιά, και 
με διάφορους τρόπους.

Ως άνθρωπος των Γραμμάτων 
και των Τεχνών είναι πολυγρα-
φότατος και η πνευματική του 
παραγωγή και παρουσία είναι 
πολυσύνθετη και πολυεπίπε-
δη. Έχει γράψει πολλά βιβλία, 
άρθρα, κριτικές κλπ σε πολλά 
έντυπα του ημερήσιου και πε-
ριοδικού τύπου, που αφορούν 
ποίηση, λογοτεχνία, πεζογρα-
φία, θέατρο, κριτική, μουσική, 
ζωγραφική, γλυπτική, στοχα-
σμούς, πρόσωπα του θεάτρου, 
κριτική βιβλίου, προσεγγίσεις 
συγγραφέων, σύγχρονες τέχνες 
και σύγχρονη ποίηση.

Η πολιτιστική προσφορά του 
Δημήτρη Χρ. Χαλατσά στα Κα-
στέλλια πολύ συνοπτικά περι-
λαμβάνει:

- Αρθρογραφία και δημοσι-
εύσεις του στα «Καστελλιώτικα 
Νέα», με ευρύτατη θεματολογία 
που τη διαχωρίσαμε σε θεματι-
κές ενότητες:

Α. Ιστορικά σημειώματα από 
πηγές ιστορίας του χωριού.

Β. Μερικά από τα 85 σχολια-
σμένα έγγραφα του «Αρχείου 
Ζεΐνη».

Γ. Διάφορα οικονομικά θέμα-
τα και διαλέξεις για την οικονο-
μία του χωριού.

Δ. Θεατρική αναδρομή - φιλο-
λογικά και άλλα θέματα.

Ε. Διάφορα λαογραφικά θέμα-
τα που αφορούν τα ήθη και τα 
έθιμα του χωριού.

ΣΤ. Αρθρογραφία και δημο-
σιεύσεις με ποικίλα θέματα που 
σχετίζονται το χωριό.

Ζ. Διάσπαρτες, άλλες συνερ-
γασίες (χρονογραφήματα, ανώ-
νυμα άρθρα, δικά του, πορτρέτα 
συγχωριανών μας, νεκρολογίες, 
ποιήματα με τίτλο «Καστελλιώ-
τικα» και ψευδώνυμο «Α. Κα-
στελλιώτης».

Εξειδικευμένα δημοσιεύματα 
που σχετίζονται με θέματα ιστο-
ρίας και λαογραφίας:

- Αρχαιολογικά ευρήματα και 
επιγραφές της περιοχής του χω-
ριού

- Ιστορικά θέματα που αφο-
ρούν τη Δωρική Τετράπολη

- Βυζαντινά θέματα, φραγκο-
κρατία και άλλα κείμενα

- Θέματα Νεότερης Ιστορίας, 
όπως περιηγητές, αγωνιστές 
της επανάστασης κλπ

- Δημοτικά Ρουμελιώτικα 
Τραγούδια

- Ληστρικά και Κλέφτικα Τρα-
γούδια

- Κτηνιατρικά θέματα με σκω-
πτικό τρόπο

- Τύποι ανθρώπων (ντόπιων 
και ξένων) που έζησαν και ση-
μάδεψαν το χωριό

- Θέματα Τοπικής Διαλέκτου 
Καστελλίων (λεξιλόγιο, παροιμι-
ακές και άλλες φράσεις).

Στην αρθρογραφία και στις 
συνεργασίες του στα «Κ.Ν.» 
έχει με επιμέλεια καταγράψει, 
τη συνολική πραγματικότητα 
του χωριού όπως εκείνος και 
οι σύγχρονοι του καστελλιώτες 
βίωσαν στο μεγάλο χρονικό δι-
άστημα εξέλιξης του χωριού.

Η συνολική πολιτιστική προ-
σφορά του στο χωριό περι-
λαμβάνει τα σημεία εκείνα της 
παράδοσης και της εν γένει 
κουλτούρας του χωριού, καθώς 
και τα ιστορικά και λαογραφικά 
στοιχεία που το αφορούν και 
που με την πάροδο του χρόνου 
τείνουν να ξεχαστούν.

Όσα έχει γράψει και διασώ-
σει το έχει κάνει με πολύ κόπο, 
επιμονή, μέθοδο και παραστα-
τικότητα. Έχει καταφέρει να πε-
ριγράψει, να καταγράψει και να 
μεταφέρει σε γραπτά κείμενα 
του ότι έχει συμβεί στα Καστέλ-
λια όλα αυτά τα χρόνια (ιστορία, 
λαογραφία, γλώσσα, ποίηση/
κοινωνικά δρώμενα) με άλλα 
λόγια, έχει μεταφέρει και διασώ-
σει σε γραπτά κείμενα, τη συνο-
λική κουλτούρα του χωριού.

Η κοινωνική προσφορά του 
Δημήτρη Χρ. Χαλατσά στο χω-
ριό του ξεκίνησε από τα νεανι-
κά του ακόμα χρόνια. Ορισμένα 
από τα στοιχεία της κοινωνικής 
του προσφοράς στα οποία ο 
ίδιος πρωταγωνίστησε ή πρό-
τεινε (συμμετέχοντας πάντοτε ο 
ίδιος) τα πέτυχε με συνεργασία 
του «Προοδευτικού Συλλόγου 
ΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ» και των τοπικών 
αρχών του χωριού. Έτσι:

• Υπήρξε από τα ιδρυτικά 
μέλη του «Προοδευτικού Συλ-
λόγου ΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ», όπου και 
συμμετέχει δραστήρια σε όλα 
τα δρώμενα ανελλιπώς.

• Συνέβαλε στην έκδοση της 
εφημερίδας «Καστελλιώτικα 
Νέα» το 1963 και μέχρι σήμερα 
αποτελεί τον κυριότερο συντά-
κτη της.

• Εμπνεύστηκε και πρότεινε 
στο Σύλλογο και στις αρχές του 
χωριού (αφού τους έπεισε με 
τεκμηριωμένα ιστορικά στοι-
χεία) τον εορτασμό για τη συ-
μπλήρωση 100 χρόνων από τη 
μετεγκατάσταση του χωριού 
στη σημερινή θέση (15/16 Αυ-
γούστου 1964).

• Εισηγήθηκε στην ΕΛΠΑ την 
καθιέρωση της Ειδικής Διαδρο-
μής «Καστέλλια - 51° χλμ. - Χάνι 
Ζαγγανά - Καλοσκοπή - Υπάτη» 
του Ράλλυ Ακρόπολις της ΕΛΠΑ 
με χορηγό τον ΟΤΕ. Το ΙΔ' Ράλλυ 
Ακρόπολις έγινε στις 12 Ιουλίου 
1966.

(Συνέχεια στη σελίδα 7)
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(Συνέχεια από τη σελίδα 1)
υπόδειγμα προς όλους όσοι αγαπούν τον τόπο τους και αγωνι-
ούν για το μέλλον και την ανάπτυξη του.
Επιπρόσθετα, η ίδρυση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης των Κα-
στελλίων θα αναβαθμίσει δυναμικά την πνευματική ζωή ολό-
κληρης της περιοχής γύρω από τα Καστέλλια, αλλά και το Δήμο 
μας ευρύτερα, αποτελώντας σημείο αναφοράς για την πολιτι-
στική, εκπαιδευτική και κοινωνική ζωή του τόπου και θα προ-
σφέρει, επίσης, ένα σημαντικό εργαλείο γνώσης και προόδου 
για τους νέους μας, ιδίως όταν πρωταρχική μας έννοια είναι η 
συγκράτηση και ο επαναπατρισμός στον τόπο καταγωγής τους 
και ο εμπλουτισμός των εφοδίων για τους σκοπούς αυτούς.
Με αυτές τις ελάχιστες γραμμές κλείνω το χαιρετισμό μου 
προς τη θαυμάσια αυτή εκδήλωση σας και οφείλω να τονίσω 
ότι η προσφορά αυτή του Γεωργίου και Δημητρίου Χαλατσά θα 
τύχει σύντομα και της ανάλογης τιμής από τη δημοτική Αρχή 
και το Δήμο Δελφών συνολικά, όπως, άλλωστε, επιβάλλεται 
και δικαιούται.

Ο Δήμαρχος Δελφών
Αθανάσιος Ηλ. Παναγιωτόπουλος

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ

• Εισηγήθηκε στο ΔΣ του ΟΤΕ 
και καθιερώθηκε και διαδρομή 
μέσω Καστελλίων του Ράλλυ 
των υπαλλήλων του ΟΤΕ με δι-
αδρομή «Αθήνα - 51° χλμ - Χάνι 
Ζαγγανά και τέρμα τη Θεσσαλο-
νίκη», στις 28 Μαΐου 1969.

• Ολοκλήρωσε τη συγκέντρω-
ση και τη μουσική εκτέλεση 
όλων των δημοτικών τραγου-
διών του χωριού το 1990.

• Μαγνητοφώνησε τη φωνή 
του πατέρα του Χρ. Χαλατσά, 
ο οποίος τραγούδησε όλα τα 
κλέφτικα τραγούδια του χωριού 
μας.

• Έγραψε τα κείμενα του ντο-
κιμαντέρ «Τα Καστέλλια» που 
γύρισε ο Γιάννης Κηπουργός 
τον Αύγουστο του 1991.

• Πρωτοστάτησε ως πρόε-
δρος του Συλλόγου στην Ορ-
γάνωση του 5ου Συνεδρίου της 
Ομοσπονδίας Συλλόγων ΒΑ 
Παρνασσίδας που έγινε στα Κα-
στέλλια στις 15-16 Αυγούστου 
1997, στο οποίο ο ίδιος ήταν ει-
σηγητής, συντονιστής και σχο-
λιαστής των πεπραγμένων του 
Συνεδρίου.

• Οργάνωσε την τελετή απο-
καλυπτηρίων της προτομής του 
Δημήτρη Σταθόπουλου στις 8 
Ιουλίου 2001.

• Πρωτοστάτησε στην τελετή 
αποκαλυπτηρίων της προτομής 
του Δήμου Τσακρή στις 4 Μαΐου 
2002.

• Οργάνωσε τη διάλεξη του 
Γάλλου καθηγητή και αρχαιο-
λόγου Ντενίς Ρουσέ στο Πνευ-
ματικό Κέντρο Ρουμελιωτών με 
θέμα: «Η Δωρίδα της Κεντρικής 
Ελλάδας - Νεότερα από την επι-
γραφική και την τοπογραφία 
της» στις 17 Σεπτεμβρίου 2011 
στα ελληνικά.

• Εκλέχτηκε για 4 θητείες από 
το 1997-2004 και διετέλεσε επι-
τυχημένος πρόεδρος του Συλ-
λόγου.

• Υπήρξε ο εμπνευστής και 
ο κύριος συντάκτης των πανη-
γυρικών πολυσέλιδων φύλλων 
των «Κ.Ν.» για τη συμπλήρωση 
10ετίας το 1973, 100 φύλλων το 
1978 και 200 φύλλων το 2000, 
(με 32, 12 και 40 σελίδες αντί-
στοιχα), με πολύ ενδιαφέρουσα 
και πλούσια ύλη αλλά και εξαι-
ρετική αρθρογραφία.

• Οργάνωσε το Α' Συνέδριο 
της Εταιρίας Δωρικών και Δρυ-
οπικών Μελετών στις 21 Αυ-
γούστου 2010 στο Πνευματικό 
Κέντρο Γραβιάς.

• Μετείχε ενεργά και στις δύο 
Κριτικές Επιτροπές Διηγημάτων 
(του Α' και Β' διαγωνισμού) που 
προκήρυξε ο «Προοδευτικός 
Σύλλογος ΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ» για να 
τιμήσει τον καστελλιώτη λογο-
τέχνη Στέλιο Ξεφλούδα.

• Υπήρξε ο βασικός ομιλητής 
σε όλες τις τιμητικές εκδηλώ-
σεις που έγιναν στο Σύλλογο 
για να τιμηθούν διακεκριμένοι 
Καστελλιώτες.

• Προσφέρει αμισθί μέχρι και 
σήμερα τις νομικές του υπηρε-
σίες ως παραστάτης των Τοπι-
κών Αρχών του χωριού και σε 
διάφορα νομικά και περιβαλ-
λοντικά θέματα (νερό, βωξίτες 
κλπ).

• Ανακηρύχτηκε ομόφωνα 
το 2011 Επίτιμος Πρόεδρος 
του «Προοδευτικού Συλλόγου 
ΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ» και βραβεύτη-
κε για την προσφορά του στο 
Σύλλογο και για τις τακτικές και 
ανελλιπείς συνεργασίες του στα 
«Καστελλιώτικα Νέα».

• Πρόσφερε, τέλος, τη βιβλι-
οθήκη του στο χωριού του για 
να ιδρυθεί η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙ-
ΟΘΗΚΗ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ.

Η πολιτιστική, κοινωνική και 
νομική προσφορά του Δημή-
τρη Χρ. Χαλατσά στο χωριό 
του υπήρξε, όπως αναφέρθηκε, 
συνεχής και αδιάλειπτη, ο δε 
στενός συναισθηματικός του 
δεσμός που τον συνδέει με τα 
Καστέλλια είναι πολύ δύσκολο 
να περιγραφεί και να αναλυ-
θεί στα πλαίσια μιας σύντομης 
ομιλίας. Αρκούμαστε μόνο να 
πούμε ότι σε ολόκληρη τη ζωή 
του το ενδιαφέρον του ήταν μό-
νιμα στραμμένο στο χωριό και 
η επαφή του μ' αυτό δε σταμά-
τησε ποτέ, γιατί και στο χωριό 
ερχόταν πολύ συχνά, αλλά και 
με την αρθρογραφία του και τις 
ποικίλες δημοσιεύσεις - ιστορι-
κές, λαογραφικές, ποιητικές στα 
«Κ.Ν.», δήλωνε και δηλώνει πά-
ντοτε «παρών».

Η υπερβολική του αγάπη και 
αφοσίωση και «το κόλλημα» 
που έχει με το χωριό του για πε-
ρισσότερα από 70 τόσα χρόνια 
ίσως εξηγείται από τις πολύτιμες 
εμπειρίες τόσο στη νεανική πε-
ρίοδο της ζωής του που έζησε 
στο χωριό, όπου και τελείωσε 
το Δημοτικό και τις καλοκαιρι-
νές διακοπές που τις περνούσε 
στο βουνό μέχρι τα 18 του χρό-
νια χωρίς να παραγνωρίζεται 
και το γεγονός του συνεχούς 
και έντονου ενδιαφέροντος και 
της μεγάλης λατρείας του για το 
χωριό.

Ο Δημήτρης Χρ. Χαλατσάς 
γεννήθηκε στα Καστέλλια στις 8 
Απριλίου 1923. Μέχρι την ηλικία 
των 12 ετών έζησε στο χωριό, 
όπου και τελείωσε το δημοτικό 

σχολείο, ενώ στο γυμνάσιο φοί-
τησε σε σχολεία των Αθηνών, 
ενώ το Β' εξάμηνο της ΣΤ' τάξης 
το ολοκλήρωσε στο γυμνάσιο 
Αμφίκλειας λόγω του πολέμου. 
Στο δημοτικό οι επιδόσεις του 
ήταν εκπληκτικές, ενώ στο γυ-
μνάσιο αρίστευσε στα θεωρητι-
κά μαθήματα.

Μέχρι την ηλικία των 18 χρο-
νών όλες τις καλοκαιρινές δι-
ακοπές τις περνούσε στο «Πα-
λιοκαστέλλι», (Χάνι Ζαγγανά και 
Μοναστήρι Άι-Γιώργη) αποκτώ-
ντας πρωτόγνωρες εμπειρίες.

Τελειώνοντας το γυμνάσιο 
μέσα στα χρόνια της Κατοχής, 
γράφτηκε στη Νομική Σχολή.

Στη διάρκεια των σπουδών 
του τόσο στην Αθήνα όσο και 
στο χωριό, έλαβε μέρος στην 
Αντίσταση και βοήθησε τον 
αγώνα κυρίως ως διερμηνέας 
(μιλούσε γερμανικά), αλλά και 
ως απλό μέλος αντιστασιακών 
οργανώσεων. Πριν πάρει το 
πτυχίο του στρατεύτηκε και 
υπηρέτησε στην στρατιωτική 
του θητεία για 3 χρόνια (1946-
1949).

Στη συνέχεια και αφού πήρε 
το πτυχίο, ασκήθηκε για 2 χρό-
νια σε μεγάλο δικηγορικό γρα-
φείο των Αθηνών, ενώ στο τέ-
λος του 1952, ύστερα από εξε-
τάσεις στον Άρειο Πάγο, πήρε 
την άδεια του δικηγόρου.

Ως δικηγόρος εργάστηκε 
στη Νομική Υπηρεσία της βιο-
μηχανίας «Παπαστράτος» και 
στη συνέχεια άσκησε ελεύθε-
ρη δικηγορία, ενώ παράλληλα 
εργαζόταν με έμμισθη σχέση 
στην αρχή ως απλός δικηγόρος 
και στη συνέχεια ως νομικός 
σύμβουλος και προϊστάμενος 
τα Νομικής Υπηρεσίας του Ορ-
γανισμού Εργατικής Κατοικίας 
(ΟΕΚ), όπου υπηρέτησε για 46 
χρόνια μέχρι το 1998.

Παράλληλα, με την επαγγελ-
ματική του σταδιοδρομία ως δι-
κηγόρος που θεωρείται ως πολύ 
πετυχημένη, ασχολήθηκε και με 
υπερβάλλοντα μάλιστα ζήλο με 
τα Καστέλλια.

Η πολιτιστική, κοινωνική και 
νομική προσφορά στο χωριό 
του υπήρξε συνεχής και αδιά-
λειπτη ο δε στενός συναισθη-
ματικός δεσμός με τα Καστέλλια 
είναι πολύ δύσκολο να περιγρα-
φεί και να αναλυθεί στο πλαίσιο 
μιας πολύ σύντομης ομιλίας. 
Αρκούμαστε, μόνο να πούμε ότι 
το ενδιαφέρον του σ' ολόκληρη 
τη ζωή του ήταν στραμμένο συ-
νέχεια στο χωριό και η επαφή 
του δε διακόπηκε ποτέ, γιατί 
στο χωριό ερχόταν πολύ συχνά, 
αλλά και με την αρθρογραφία 
του και τις δημοσιεύσεις ιστο-
ρικών και άλλων σημειωμάτων 
στα «Καστελλιώτικα Νέα» δή-
λωνε πάντοτε «παρών».

Πέρα από την προσφορά του 
(πολιτιστική, κοινωνική και νο-
μική) στα Καστέλλια ο Δημή-
τρης Χρ. Χαλατσάς ασχολήθηκε 
με τη λογοτεχνία, ιστορία, λαο-
γραφία, κριτική, θέατρο, ποίηση 
μουσική κλπ. Η παρουσία του 
στα Γράμματα έχει χαρακτηρι-
στεί ως πολύ σημαντική, πολυ-
σύνθετη και πολυεπίπεδη.

Προσεγγίζοντας το πνευματι-
κό του έργο διαπιστώνουμε ότι 
ο Δημήτρης Χρ. Χαλατσάς είναι 
πολυγραφότατος. Έχει δημοσι-
εύσει τα βιβλία:

ΜΕ ΤΗΝ ΔΕΟΥΣΑ ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΕΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ
Η ΚΑΘΙΕΡΩΘΕΙΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΩΡΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

(Συνέχεια από τη σελίδα 1)

1. «Ποιήματα 1942-1998»
2. «Ληστρικά Τραγούδια»
3. «Ρουμελιώτικα Δημοτικά 

Τραγούδια»
4. «Λεξιλόγιο Τοπικής Διαλέ-

κτου Καστελλίων Φωκίδας»
5. «Καστελλιώτικα» Α' και Β' 

ΕΠΙΛΟΓΗ
6. «Απομνημονεύματα»
7. «Ανάλεκτα Ι και Ανάλεκτα 

II»
Υπό έκδοση
1. «Ιστορία Δωρικής Τετράπο-

λης»
2. «Αρχείο Ζεΐνη»
3. «Λαογραφικά Καστελλίων 

Φωκίδας»
4. «Παροιμιακές εκφράσεις»
5. «Παραμύθια»
• Ποιήματά του έχουν μετα-

φραστεί στα ιταλικά από τον 
Βιντσέτσο Μασκάρο και στα 
γαλλικά από τον Ηλοή Τρουβέρ

• Για πολλά χρόνια ασχολή-
θηκε με την κριτική. Εκτός των 
άλλων εντύπων που έχουν δη-
μοσιευτεί άρθρα του και κριτι-
κά σημειώματα για όλα τα είδη 
(βιβλίο, ποίηση, μουσική, τέχνη 
κλπ), έχουν δημοσιευτεί και σε 
έντυπα που εξέδιδε ο ίδιος ή 
συνεργάτες του, όπως:

1. «Δωδέκατη Ώρα», περιοδικό
2. «Σύγχρονη Σκέψη», μηνιαία 

φιλολογική εφημερίδα
3. «Πνευματικές Σελίδες», δι-

μηνιαία εφημερίδα.
• Έχει δώσει πολλές διαλέξεις 

με λογοτεχνικό περιεχόμενο.
• Οι δημοσιεύσεις στο περι-

οδικό φιλολογικό τύπο ξεπερ-
νούν τα 2500.

• Είναι μέλος της :
- Εθνικής Εταιρίας Ελλήνων 

Λογοτεχνών
- Ελληνικής Λαογραφικής 

Εταιρίας
- Διεθνούς Εταιρίας Λογοτε-

χνικών Κριτικών κλπ. Κριτική για 
το ποιητικό του έργο «Ποιήματα 
1942-1998», έχουν γράψει αφιε-
ρώνοντας εγκωμιαστικά σχόλια, 
πάνω στην ποιητική του γραφή 
ο Μ. Περάνθης (Ανθολογία Πε-
ράνθη), οι Δ. Σιατόπουλος, Η. 
Σιμόπουλος, Ν. Σπάνιας, Μ. Με-
ρακλής, Ρεβέκκα Μαυρομιχάλη 
και ο Δ. Καραμβάλης.

Για τα «Ληστρικά Τραγούδια» 
κριτική έχουν γράψει:

1. Εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» 5 Δε-
κεμβρίου 2000 στη σελίδα 3 
ΠΑΝΟΡΑΜΑ-ΒΙΒΛΙΟ

2. Εφημερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙ-
ΝΗ», ο Παντελής Μπουκάλας 
αφιέρωσε μακροσκελές κριτικό 
σημείωμα

3. Εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ 
Αγρινίου», ο Βασίλειος Λαμνά-
τος έγραψε ολόκληρο άρθρο

4. Εφημερίδα «ΚΑΣΤΕΛΛΙΩ-
ΤΙΚΑ ΝΕΑ». Κριτική έγραψαν οι 
Μπάμπης Στοφόρος και Νίκος 
Α. Μακρής.

Κλείνοντας θέλω να τονίσω με 
ιδιαίτερη έμφαση, εκφράζοντας 
και τους παριστάμενους, ότι σή-
μερα τιμήσαμε, όπως έπρεπε, 
έναν σημαντικό άνθρωπο του 
χωριού μας που σ' όλη τη μα-
κροχρόνια ζωή του τίμησε και 
πρόβαλε ευρύτερα το χωριό 
μέσα από το τόσο σπουδαίο 
έργο του (πνευματικό, πολιτι-
στικό και κοινωνικό), αλλά τι-
μήσαμε συγχρόνως και έναν 
ευπατρίδη και ανιδιοτελή συ-
μπολίτη μας, έναν αιώνιο έφη-
βο του οποίου ζηλεύουμε και 
θαυμάζουμε τη ζωντάνια του 
(νεανικό σφρίγος) και του ευχό-
μαστε μέσα από την καρδιά μας 
να ζήσει ακόμα χρόνια πολλά 
και καλά και να μείνει τόσο δρα-
στήριος και παραγωγικός, όπως 
είναι μέχρι σήμερα, και να μας 
εκπλήσσει πάντοτε ευχάριστα.

Δημήτρη (Μίμη) Χαλατσά σου 
ευχόμαστε να είσαι πάντα καλά!

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΗΜ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

1. Ευάγγελος Κωτσίκης  Πρόεδρος  6977 917603
2. Ιωάννης Ηλ. Μακρής Αντιπρόεδρος 6944 183249
3. Κουτρούμπας Σπύρος  6932 417323
4. Σίμος Αθανάσιος  6974 972414
5. Σκουρτιά Ντίνα  6972 499870
6. Γραμματικός Αθανάσιος  6944 751758
7. Χαλατσάς Δημήτριος  6947 927458
8. Αποστολοπούλου Γεωργία 6932 623624
9. Σκουρτιάς Νικόλαος  6976 339432

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Σύλλογος Γυναικών Καστελλίων και Πολιτιστικής Κλη-
ρονομιάς «Η Πρόοδος» ευχαριστεί θερμά τον συγχωριανό 
μας καθηγητή κ. Νικόλαο Μ. Μοσχολιό για την προσφορά 
σειράς εκλεκτών λογοτεχνικών βιβλίων στο Σύλλογό μας.
Η προσφορά του κ. Μοσχολιού θα εμπλουτίσει την ήδη 

υπάρχουσα δανειστική βιβλιοθήκη του συλλόγου μας.
Για το Δ.Σ. του Συλλόγου

Η πρόεδρος Ελένη Λευκαδίτη

Σνακ μπαρ – ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΚΑΦΕΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α. ΚΑΤΣΟΥΛΗ
Φιλικό περιβάλλον και εξυπηρέτηση 

ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ
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Δημοσιεύουμε την έκδοση της αυτοβιογραφίας του αειμνήστου συγχωριανού μας Γ. Μ. Μοσχο-
λιού και την κριτική του ειδικού φιλολόγου Δόκτορα Μ. Γ. Βαρβούνη.

Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
Υπό Μ. Γ. Βαρβούνη

Όταν τον Οκτώβρη του 1996, συναντούσα στις Βρυξέλλες τον κ. Μιχάλη Μοσχολιό και μου μιλούσε, 
σε μια από τις φιλικές συναντήσεις μας, για τον πατέρα του, τον Γεώργιο Μ. Μοσχολιό, δεν ήταν φυσι-
κά δυνατόν να υποψιαστώ τι θα ακολουθούσε. Άρχισα μόλις να προϊδεάζομαι, όταν μου εγχείρισε το 
δακτυλογραφημένο κείμενο των απομνημονευμάτων του, και μου μίλησε για τη ζωή και την προσωπι-

κότητα του.
Μελέτησα το κείμενο του, στην αρχή με το 

ενδιαφέρον εκείνου που βρίσκεται μακριά από 
την πατρίδα του και βρίσκει υπέροχο ο,τιδή-
ποτε την αφορά, και στη συνέχεια με το πάθος 
του ειδικού, που αποκαλύπτει κάτι σχετικό με 
την επιστήμη του. Η γραφή και το περιεχόμενο 
με καθήλωσαν, κι έτσι αποφάσισα, με την σύμ-
φωνη γνώμη του συγγραφέα, να το εκδώσω. Κι’ 
όπως οι εκδόσεις «Παρατηρητής ΕΠΕ» δέχτη-
καν να το φιλοξενήσουν στο εκδοτικό τους πρό-
γραμμα, η σκέψη έγινε πραγματικότητα, και τα 
απομνημονεύματα του Μοσχολιού βγήκαν σ’ 
ένα μικρό, καλαίσθητο και καλοτυπωμένο τόμο 
95 σελίδων (Κομοτηνή, 1997)..
Τα πέτρινα χρόνια που έζησε ο Μοσχολιός 

σήκωσαν τη ζωή του επί πτερύγων ανέμων για 
να προσγειώσουν, ομαλά, καθώς πλησιάζομε 
στην επίπεδη και αντιηρωική εποχή μας. Δυ-
στυχώς η προσγείωση δεν υπήρξεν το ίδιο ομα-
λή για όλους της γενιάς του, που μοιράστηκαν 
μαζί του τις ίδιες ανησυχίες, τις ιδέες, τα ορά-
ματα, τις πίκρες, και τις απογοητεύσεις.
Επί πτερύγων ανέμων δομείται και η αφή-

γηση του, αυτός, ο στέρεος και εκφραστικός 
λαϊκός λόγος, με σκελετό τη δική του ζωή και 
σάρκα τις συλλογικές αντιδράσεις, νοοτροπίες 
και συμπεριφορές της εποχής του. Στο κείμε-
νο του Μοσχολιού προηγείται ο ψυχολογικός 
παράγοντας και η ατομικότητα, καθώς οι αντι-
δράσεις που περιγράφονται είναι απεικόνιση 
της δικής του ψυχοσύνθεσης, της δικής του 
ματιάς. Ταυτοχρόνως, ο συγγραφέας μας ως 
φορέας ενός συλλογικού και ομαδικού λαϊκού 
συστήματος ιδεών και πρακτικών, που συμβα-
τικά ονομάζουμε παράδοση, εκφράζοντας τον 
εαυτό του εκφράζει και όσους συμφωνούν μ’ 
αυτόν, όσους κινούνται στην ίδια ιδεολογική 
και πολιτική κατεύθυνση, τον λαϊκό δηλαδή και 
παραδοσιακό Έλληνα της εποχής του. Γι’ αυτό 
και το κείμενο του, όπως άλλωστε γενικότερα 
και η λαϊκή απομνημονευμα-τογραφία όλων 
των εποχών, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Πέρα απ’ τα προσωπικά βιώματα, η πίκρα και ο αγώνας είναι οι δύο άξονες γύρω απ’ τους οποίους 
δομείται το έργο του. Παρεμβάλει στην αφήγηση προσωπικές σκέψεις, αντιδράσεις και στάσεις ζωής, 
που μας βοηθούν να κατανοήσουμε την ψυχολογία του, αλλά και ευρύτερα τη λαϊκή ψυχολογία (την 
Volksgeist των παλαιότερων Γερμανών λαογράφων), υπό την βασική προϋπόθεση ότι ο Μοσχολιός είναι 
εκφραστή της αλλά και χαρακτηριστικό δείγμα της. 
Αξίες όπως η τιμή, το φιλότιμο, η αξιοπρέπεια, η ελευθερία, ο έρωτας, η εμμονή στην ιδεολογία επα-

νέρχονται συχνά στο έργο του Μοσχολιού, δείχνοντας μας το ιδεολογικό του στίγμα Το ίδιο ισχύει και για 
την αγωνία του ανθρώπου που επειδή δεν εντάσσεται πλήρως στα σχήματα που επικρατούν διώκεται 
και προπηλακίζεται απ’ όλους, καθώς η κοινωνία μας - ιδίως μάλιστα στις αποτρόπαιες δεκαετίες του 
40 και του 50 - ήταν, και είναι, ελάχιστα (από)δεκτική στο διαφορετικό, στο ξεχωριστό και το αυτάρκες.
Σ’ έναν τέτοιο κόσμο μια αιρετική φωνή, ανθρωπιστική και ανθρωποκεντρική, όπως του συγγραφέα 

μας, δεν είχε καμία θέση. Από δω προκύπτει η πίκρα, αλλά και ο αγώνας να κρατηθεί και να δημιουργή-
σει εντός των ασφυκτικών ορίων εντός ενός τέτοιου κοινωνικού ιστού.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΩΝ ΜΑΣ
ΠΟΡΕΙΑ - Απομνημονεύματα

Γεωργίου Μ. Μοσχολιού
«Η πέμπτη πόλη των Δωριέων -

περιπέτεια στη Γκιώνα»
Κώστα Στοφόρου

Κυκλοφόρησε το νέο μου βιβλίο που η δράση του διαδραματίζε-
ται στα Καστέλλια κι έχει τον τίτλο "Η πέμπτη πόλη των Δωριέων- 
περιπέτεια στη Γκιώνα" (εκδόσεις Κέδρος)

Τη Δευτέρα 10 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα το Μουσείο Σχο-
λικής Ζωής και Εκπαίδευσης (Τριπόδων 23 , Πλάκα – Στάση Μετρό 
Ακρόπολη) σε συνεργασία με τις εκδόσεις «Κέδρος» σας προσκα-

λεί σε έναν διαφορετικό λογοτεχνικό περίπατο όπου θα περπατή-
σουμε στην Πλάκα και θα ζωντανέψουμε τις σελίδες ενός βιβλίου!
Με αφορμή το μυθιστόρημα του Κώστα Στοφόρου, Η πέμπτη 

πόλη των Δωριέων –περιπέτεια στη Γκιώνα, και ξεκινώντας από 
το Μουσείο, θα περιπλανηθούμε στα στενά της Πλάκας, θα ανέ-
βουμε στα Αναφιώτικα, θα επισκεφθούμε το σπίτι του Σεφέρη και 
του Παλαμά, θα γνωρίσουμε την πόλη και την ιστορία της.
Η συμμετοχή κοστίζει 10 ευρώ  και περιλαμβάνει και ένα αντί-

τυπο του βιβλίου.
Κράτηση θέσεων: info@ekedisy.gr

Η υπόθεση
Μεγάλη Εβδομάδα σε ένα χωριό της Γκιώνας
Η παρέα των παιδιών που ανακάλυψε τον «Κώδικα της Λέρου», 

βρίσκεται μπροστά σε ένα νέο, καλά κρυμμένο μυστικό:
Μια πόλη της εποχής των Δωριέων που κάποιοι θέλουν να εξα-

φανίσουν για πάντα. Τα παιδιά θα προσπαθήσουν  να σταματή-
σουν την καταστροφή
Στην προσπάθειά τους αυτή, θα έχουν συμπαραστάτη τον αστυ-

νόμο Παπαγεωργίου που μοιάζει να ξεπήδησε από τις σελίδες 
ενός παλιού αστυνομικού μυθιστορήματος.
Οι κίνδυνοι που θα αντιμετωπίσουν είναι κυριολεκτικά θανάσι-

μοι…
Ένα μυθιστόρημα που θίγει σημαντικά θέματα που αφορούν 

στην προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής μας κλη-
ρονομιάς που συχνά θυσιάζονται στον βωμό ενός πρόσκαιρου 
κέρδους
Στις σελίδες του βιβλίου κυριαρχεί  η Άνοιξη και το Ελληνικό Πά-

σχα με τις παραδόσεις, την κατάνυξη και τις χαρές του. Θα γνω-
ρίσουμε τη φύση και την ιστορία, θα ανακαλύψουμε τι κρύβει το 
παρελθόν.
Όμως μέσα σε αυτό το παραμυθένιο περιβάλλον θα ανθίσει και 

η πρώτη αγάπη…
Όπως σημειώνει ο συγγραφέας, «το βιβλίο αυτό είναι προϊόν 

μυθοπλασίας. Μην αναζητήσετε την πέμπτη πόλη των Δωριέων. 
Υπάρχει μόνο στη φαντασία μου. Ωστόσο η καταστροφή της Γκιώ-
νας, που συντελείται εδώ και δεκαετίες, είναι πραγματική. Είναι 
ένα έγκλημα εναντίον της φύσης…  Ελπίζω να αποτελέσει έναυσμα 
ώστε να στραφεί το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης σε όσα συμβαί-
νουν στην Γκιώνα. Να ξυπνήσει κάποιους από τον «αιώνιο ύπνο» 
τους, και επιτέλους να αναδειχτεί η ιστορική μας κληρονομιά….»

10-02-2017
Δήμητρα Παπαλιάκου - Δηώ-
Στον ποιητή και αυτοβιογράφο
Ν. Μ. Μοσχολιό. Αφιερωμένο.

«Είσαι ότι πιο τέλειο
Έχω μόνο δικό μου
Σαν μουσικούλα τριγυρνάς
Συνέχεια στο μυαλό μου.»
                   -Λαϊκό τετράστιχο-

Τί και αν κάποτε βυθίστηκε η Αργώ
Η ελπίδα στο κατάρτι ανεβασμένη
Την αγκάλιασε η φαντασία
Στα ουράνια ανεβαίνει
                        -
Και ‘κείνη η κορδέλα η φαντεζί
Στην άκρη ενός καπέλου ν ’ανεμί-
ζει
Κι όλο με χάρη να χαιρετά. Στόχος
το Βόρειο πολικό αστέρι, ψηλά

Ξαφνικά κάδρο κρεμασμένο η κα-
λημέρα
Στον ορίζοντα, στην λαμπρή Ανα-
τολή
Πόσο χάρηκα που την είδα
Κι ας άργησε. Άργησε πολύ, πάρα 
πολύ
                        -
Καλημέρα! Επιτέλους καλημέρα
Κελαηδούν τ ’αηδόνια στις ρεμα-
τιές
Απαλή μουσική χαϊδεύει την ακοή
Στην αρμονία της, ηρεμεί η ψυχή.
                         -
Μέσα από λάθη και στραβοτιμονιές
Η αλήθεια σαν το λάδι στο καντήλι 
ανεβαίνει
Φως Ανάστασης. Το ταξίδι λίγο-λί-
γο τελειώνει.
Η αγάπη σαν είναι αληθινή, ποτέ 

της δεν πεθαίνει.
Οι μεγάλες αγάπες χτυπούν πόρτα 
παραδείσου.

***
Νίκο, σ’ ευχαριστώ για τα δυό 

σου τελευταία βιβλία:
Καλημέρα! Της ζωής και των αν-

θρώπων -ποίηση-
Από τον Κανιανίτη στον Τάμεση 

χωρίς σωσίβιο –Αυτοβιογραφία- 
που πρόσφερες στους ανθρώ-
πους. 
Και τα δυο είναι κληρονομιά και 

νουθεσίες για τους νέους του αύ-
ριο, με ζωντανό παράδειγμα την 
ίδια τη ζωή σου. ΜΠΡΑΒΟ!

Παπαλιάκου –Δηώ-
ποιήτρια και συγγραφέας
Ελληνίδα Δασκάλα
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