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Α  ΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο σας προσκαλεί όλους στην 

ετήσια εκδήλωση που θα γίνει την Παρασκευή 26 Ια-
νουαρίου 2018 και ώρα 7.00μ.μ. στο Πνευματικό Κέ-
ντρο Ρουμελιωτών, Σίνα και Δαφνομήλη.
Θα κόψουμε την πρωτοχρονιάτικη πίτα.
Θα βραβεύσουμε τους νέους που πέτυχαν στα Πανε-

πιστήμια, και
Θα ανακοινώσουμε τα αποτελέσματα του διαγωνι-

σμού διηγήματα «Στέλιος Ξεφλούδας» και θα βραβεύ-
σουμε τους επιτυχόντες.

ΕΥΧΕΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο εύχεται σε όλους 
τους συγχωριανούς μας Καλά Χριστούγεννα 
και Ευτυχισμένος ο Καινούργιος Χρόνος 2018 
με υγεία και δύναμη.

Θέλοντας και μη θέλοντας τους δύ-
σκολους καιρούς που περνάμε, τέτοιες 
μέρες έρχονται στο νου εκείνοι οι ευ-
τυχισμένοι χρόνοι που οι γιορτές ήταν 
αληθινές, κάτι το ζωντανό και το χαρ-
μόσυνο που γέμιζαν τα σπίτια με χαρά 
και ευτυχία. Η παράδοση τις είχε φορ-
τωμένες με χιλιάδες εκδηλώσεις για 
μικρούς και μεγάλους. Τι να πρωτοθυ-
μηθεί κανείς κι από πού να αρχίσει; Με 
εκείνο το πρωινό τάισμα της βρύσης απ’ 
το κορίτσι του σπιτιού με γλυκά και το 
ρήξιμο από δυο δεκάρες στη λεκάνη για 
να’ ναι όλη τη χρονιά η βρύση γλυκιά 
και ασημωμένη ή από το κάθισμα του 
σερνικού παιδιού που θα πρωτόμπαινε 
την Πρωτοχρονιά στο σπίτι πάνω στη 

σκούπα, για να ταΐσει τις κότες να γεν-
νούν θησαυρό αυγά, όσο τα στάχυα της 
σκούπας. Ή από εκείνα τα γλυκοάκου-
στα από τις παιδικές φωνές που γύριζαν 
τα σπίτια κάλαντα ή τις αυγοκουλούρες 
της Πρωτοχρονιάς, που χάριζαν οι νο-
νάδες στα βαφτιστήρια τους. Τόσα και 
τόσα και που μέσα σε ετούτο το βούρ-
κο της απανθρωπιάς που ζούμε, πώς να 
τα ξεπεράσουν και να τα λησμονήσουν 
όσοι τα έζησαν.

Λένε πως η αναδρομή στους παρελθό-
ντες καιρούς, ότι είναι γνώρισμα γερό-
ντων ή ανθρώπων αθεράπευτα νοσταλ-
γών των παιδικών τους χρόνων. Όμως 
τίποτε από αυτά δεν μπορεί να θολώσει 
το μεγαλείο των γιορτάδων εκείνων των 
εποχών. Αφήνω το γεγονός, ότι πολλά 
από εκείνα τα μεγαλεία έχουν στις ημέ-
ρες μας καταξευτελιστεί. Βάζει το δίσκο 
με τα κάλαντα ο κάθε αδέξιος στο φο-
ρητό του πικάπ και γυρίζει από πόρτα 

σε πόρτα, μαζεύοντας δεκάρες, πιστεύ-
οντας έτσι, ότι το κονσερβικό μουσικό 
αντάλλαγμα που προσέφερε είναι γιορ-
τινό και πως έτερψε και κατευχαρίστησε 
όσους το άκουσαν. Μπορούμε σίγουρα 
να μιλήσουμε για κατάντια. Το πρόβλη-
μα όμως δεν είναι για μας, αλλά για τού-
τη τη νέα γενιά που έρχεται και πέφτει 
απότομα σ’ αυτά τα ασύδοτα και σιχα-
μερά τα τάχα γιορτινά. Οι χαλεποί μας 
οι καιροί δεν πληγώνουν απλώς τα νέα 
μας παιδιά, αλλά τα μεταστρέφουν και 
τα στερούν από κάθε γιορτινή έκφρα-
ση, μουντζουρώνοντας έτσι το μεγαλείο 
των Εορτών στην αγνή και τρυφερή τους 
ψυχή.

Χ.-

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΑ

ΤΟ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΑΣ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ
Από τα παλιά τα χρόνια οι προγονοί μας, στην αρχή από ανάγκη 

που με τα χρόνια μετατρεπόταν σε καθήκον, μια και έπρεπε να 
ποτίζονταν τα καπνά όλοι μαζί, άρχισαν ν’ ανοίγουν αυλάκια για 
να μοιράζεται το νερό και να φτάνει ως τα καπνοχώραφα που κάθε 
χρονιά εκεί στην αρχή του καλοκαιριού πάλι όλοι μαζί τα καθάρι-
ζαν, άνοιγαν καινούρια όπου έπρεπε, έτσι ώστε για τα καλοκαίρια 
που θα έρχονταν το πότισμα του καπνού να ήταν εξασφαλισμέ-
νο. Έτσι αυτή η αρχή δημιούργησε πλέον συνείδηση στους Κα-
στελλιώτες του εθελοντισμού, που σ’ αυτήν εδώ την περίπτωση 
δινόταν όλων το παρών, χωρίς υπεκφυγές και εξαιρέσεις. Αυτός ο 
εθελοντισμός σιγά-σιγά επεκτεινόταν και στη συμμετοχή και για 
άλλες ανάγκες, όπως ανοίγματα δρόμων, κατασκευές οχετών και 
γεφυριών κλπ.
Η συνήθεια κληρονομήθηκε και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Δεν 

υπάρχουν βέβαια καπνά και αυλάκια, αλλά οι δυο Σύλλογοι του 
χωριού μας, ο «Σύλλογος των Γυναικών» και ο «Πολιτιστικός 
Σύλλογος», συνεχίζοντας τον εθελοντισμό έχουν κάνει θαύματα. 
Και πρώτος ο «Σύλλογος των Γυναικών», παρουσιάζοντας γιορτές 
και εκδηλώσεις κάθε χρονιά, αλλά και παρασκευές γλυκισμάτων 
και ποτών κλπ., έχει μεγαλουργήσει και ήδη περαιώνεται δικό του 
ιδιόκτητο οίκημα στο γεφύρι, όπου θα στεγαστεί, συνεχίζοντας 
τις δημιουργίες του.
Παράλληλα ο «Πολιτιστικός Σύλλογος», διοργανώνει γιορτές 

και εκδηλώσεις με βάση τον εθελοντισμό των μελών του και έχει 
διασκεδάζοντας τους συγχωριανούς μας μέχρι τώρα, κερδίσει ένα 
σωρό επιτυχίες.
Όμως θα θέλαμε αυτός ο εθελοντισμός και των δυο Συλλό-

γων να μην περιορίζεται μόνο σε γιορτές και εκδηλώσεις, αλλά 
να επεκταθεί και σε άλλους τομείς -και είναι τόσοι πολλοί-, ώστε 
όχι μόνο να διατηρηθεί η πολιτιστική παράδοση του χωριού μας, 
αλλά να γένει ο πολιτιστικός φάρος όλης της Περιοχής.

Την Κυριακή 26 Νοεμβρίου 
2017 και ώρα 10.30΄ πραγματο-
ποιήθηκε στο Πνευματικό Κέ-
ντρο Ρουμελιωτών, οδός Σίνα 
και Δαφνομήλη 1Α η Τακτική Γε-

νική Συνέλευση του Προοδευτι-
κού Συλλόγου «Τα Καστέλλια» 
με θέματα ημερήσιας διάταξης 
που περιλαμβάνονταν στην 
πρόσκληση σύγκλησής της.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία  
των ταμειακώς εντάξει μελών 
προχώρησε η προβλεπόμενη 
από το Καταστατικό διαδικα-
σία.

Εκλέχτηκε Πρόεδρος της Γ.Σ. 
ο Παναγιώτης Ε. Παπανικολά-
ου, ο οποίος αφού ευχαρίστησε 
τους παρόντες,έδωσε το λόγο 
στον απερχόμενο Πρόεδρο του 
Συλλόγου

Ο απερχόμενος Πρόεδρος 
έκανε εν συντομία τον απολο-
γισμό των πεπραγμένων της 
διετίας που πέρασε και στη συ-
νέχεια ο Πρόεδρος της Γ.Σ. ανέ-
γνωσε την έκθεση της Εξελε-
γκτικής Επιτροπής οικονομικού 
απολογισμού της διετίας 2016-
2017, όπου διαπιστώθηκε ότι ο 
Σύλλογος, ύστερα από πολλά 
χρόνια ήταν πλεονασματικός, 
γεγονός που διευκολύνει κά-
πως τη συνέχιση της έκδοσης 
της εφημερίδας μας που μέχρι 
τώρα αντιμετώπιζε πολλές δυ-
σκολίες.

Κατόπιν τα μέλη της Γ.Σ. ομό-
φωνα ενέκρινε τα πεπραγμένα 
του Δ.Σ. και αποδέχτηκε την 
έκθεση της Εξελεγκτικής Επι-
τροπής για τον οικονομικό απο-

λογισμό και 
απάλλαξε από 
κάθε ευθύνη 
τα απερχόμε-
να μέλη του 
Δ.Σ. της περι-
όδου 2016-
2017.

Στη συνέ-
χεια έγιναν 
σχετικές ανα-
κοινώσεις που 
αφορούσαν τη 
λειτουργία του 
Συλλόγου και 
έγινε διεξοδι-

κή συζήτηση και διατυπωθή-
καν προτάσεις σχετικά με την 
έκδοση και διανομή της εφη-
μερίδας (εκκαθάριση μητρώου 
συμπολιτών μας που παίρνουν 
την εφημερίδα,καθώς και για τη 
διανομή της εφημερίδας στους 
καστελλιώτες του χωριού).

Ύστερα, η Γ.Σ. προχώρησε 
στη διεξαγωγή των αρχαιρεσι-
ών για την ανάδειξη των μελών 
του Νέου Διοικητικού Συμβου-
λίου του Συλλόγου. Η συζήτηση 
που προηγήθηκε των αρχαιρε-
σιών κατέληξε στην πρόταση: 
Να εκλεγούν ως μέλη του νέου 
ΔΣ τα παλαιά μέλη και να δηλώ-
σουν και ποια άλλα μέλη ενδι-

αφέρονται για την εκλογή στο 
ΔΣ. Οι προτεινόμενοι με ενιαίο 
ψηφοδέλτιο, συνήθης πρακτική 
των τελευταίων ετών, ψηφίστη-
καν ως τακτικά μέλη οι εξής:

Αθανάσιος Γραμματικός, Κώ-
στας Στοφόρος, Πάνος Ε. Παπα-
νικολάου, Βίκυ Παπανικολάου, 
Δημήτρης Μπάκας, Νίκος Ιω. 
Μακρής και Παναγιώτης Ιω. Πα-
παϊωάννου.

Ως αναπληρωτικά μέλη εξε-
λέγησαν οι:

- Πιτ Α. Παπανικολάου
- Ευάγγελος Π. Παπανικολάου
Για την Εξελεγκτική Επιτροπή 

εκλέχτηκαν οι: Ευάγγελος Κω-
τσίκης, Ελένη Παπανικολάου 
και Ιωάννης Ηλ. Μακρής.

Τη Δευτέρα 12.12.2017, ύστε-
ρα από πρόσκληση του Αθανά-
σιου Γραμματικού, συνήλθαν τα 
εκλεγμένα μέλη, παρόντος και 
του επίτιμου Προέδρου Δημη-
τρίου Χρ. Χαλατσά και, ύστερα 
από ψηφοφορία το νέο ΔΣ συ-
γκροτήθηκε σε Σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: Αθανάσιος Γραμ-
ματικός

Αντιπρόεδρος: Κώστας Στο-
φόρος

Γενικός Γραμματέας: Πάνος Ε. 
Παπανικολάου

Ταμίας: Βίκυ Α. Παπανικολά-
ου

Μέλη: Νικόλαος Ι. Μακρής, 
Δημήτρης Μπάκας και Πανα-
γιώτης Ιω. Παπαϊωάννου

ΓΕΝΝΑΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Οι αδελφές Πόπη και Νικολίτσα Ηλία Μοσχολιού αντι-

λαμβανόμενες τη σπουδαιότητα της δημιουργίας της Δημοτικής 
Βιβλιοθήκης στο χωριό μας, έθεσαν στη διάθεση της Επιτροπής 
Διαχείρισης της Βιβλιοθήκης το σεβαστό ποσό των 3.000 ευρώ, 
που θα καλύψει έκτακτες ανάγκες που δεν καλύπτει ο Δήμος 
Δελφών.
Η Επιτροπή ευχαριστεί ολόθερμα τις αδελφές Μοσχολιού για 

τη γενναία προσφορά και ελπίζει να βρεθούν και άλλοι μιμητές 
καθόσον οι ανάγκες είναι συνεχείς.
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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

(Συνέχεια στη σελίδα 3)

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
Ο Σπύρος Θεοδ. Λιάπης 

και η σύζυγός του   Γεωρ-
γία Μαργώνη βάφτισαν την 
κόρη τους, με το όνομα Δή-
μητρα, στον Ι.Ν. Αγίας Πα-
ρασκευής Βάργιανης στις 20 
Αυγούστου 2017.

ΘΑΝΑΤΟΙ
• Απεβίωσε ο Νικόλαος 

Δ. Κόλλιας – Παχός στις 12 
Οκτωβρίου 2017 και κηδεύ-
τηκε στο Νεκροταφείο Καλ-
λιθέας ετών 95.

• Απεβίωσε η Αναστασία 
Λαζαρίμου στις 17 Οκτωβρί-
ου 2017 και κηδεύτηκε στο 
Νεκροταφείο του χωριού 
μας ετών 99.

• Απεβίωσε η Μαρία συζ. 
Παναγιώτη Κοτσιμπού στις 
29-10-2017 και κηδεύτηκε 
στις 31-10-2017 στο Νεκρο-
ταφείο Ζοριανών Φωκίδος 
ετών 90.

• Απεβίωσε ο Γεώργιος 
Νικ. Καρανάσιος στις 4-11-
2017 και κηδεύτηκε στο νε-
κροταφείο του χωριού μας  
ετών 70.

• Απεβίωσε ο Νικόλαος 

Αθαν. Τσακνιάς και κηδεύ-
τηκε στο Νεκροταφείο Άμ-
φισσας στις 19-11-2017 ετών 
89.

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
στα ΑΕΙ – ΤΕΙ

• Η Ευθυμία – Μαρία 
Παπά Κώστα Κάντζου πέτυ-
χε στο Τμήμα Ιστορίας – Αρ-
χαιολογίας και Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας στο Πανεπι-
στήμιο Βόλου.

• Η Έλενα Θάνου εγγονή 
του Τριαντάφυλλου και της 
Άννας Ουγούρογλου πέτυ-
χε στο τμήμα Χημικών του 
Εθνικού και Καποδιστρια-
κού Πανεπιστημίου Αθη-
νών.

• Οι θυγατέρες του Πα-
ναγιώτη Ευαγγέλου Πα-
πανικολάου πέτυχαν στο 
Πάντειο Πανεπιστήμιο, στα 
παρακάτω τμήματα: 

- Η Φρύνη Παν. Παπανι-
κολάου στο τμήμα Κοινωνι-
ολογίας και

- Η Μαντώ Παν. Παπανι-
κολάου στο τμήμα Κοινωνι-
κής Ανθρωπολογίας.

• Η Ξένια Γκρίμ εγγο-
νή του Ιωάννη Αθ. Μακρή, 
κόρη της Δέσποινας, πέτυχε 
στην Οδοντοϊατρική Σχολή 
(CHARITE) του Πανεπιστη-
μίου Βερολίνου με βαθμό 
Άριστα 1, 2, (οι Γερμανοί 
βαθμολογούν ανάποδα).

• Η Πηνελόπη Ιωάννου 
Σπανοπούλου πέτυχε στο 
τμήμα Φιλολογίας του Πα-

νεπιστημίου Πάτρας. Η 
Πηνελόπη είναι εγγονή της 
Ευθυμίας Ιωάννου Παπά-
Σπανοπούλου.

ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
Η Μαριάννα Χ. Παπαχρή-

στου κόρη της Αναστασίας 
Ι. Κυριαζή απεφοίτησε με 
άριστα από το Πανεπιστήμιο 
ESSEX Μεγ. Βρετανίας τον 
Ιούλιο του 2017, στον τομέα 
Λογιστικής και Χρηματοοι-
κονομικών.
Από τον Οκτώβριο εργάζε-

ται στην εταιρεία DELOIT 
Λευκωσίας και παράλληλα 
παρακολουθεί μεταπτυχια-
κές σπουδές στο αντικείμενό 
της.
Ο παππούς και η γιαγιά 

της εύχονται από τα βάθη 
της ψυχής τους ΥΓΕΙΑ και 
καλή σταδιοδρομία.

ΔΙΟΡΘΩΣΗ
Ζητάμε την κατανόηση 

από την Κωνσταντίνα για το 
λάθος στο επώνυμό της.
Η σωστή ανακοίνωση εί-

ναι: Η Κωνσταντίνα Μεν. 
ΕΣΚΙΤΖΟΠΟΥΛΟΥ πέτυχε 
στο τμήμα Διεθνών και Ευ-
ρωπαϊκών Σπουδών του Πα-
νεπιστημίου Πειραιώς.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΑΖΑΡΙΜΟΥ
1-1-1918 – 17-10-2017
Πλήρης ημερών παρά λίγο 

100 χρόνων απεβίωσε η Ανα-
στασία Λαζαρίμου και η κηδεία 

της έγινε στο νεκροταφείο του 
χωριού μας.
Συγγενείς φίλοι και συγχω-

ριανοί παρευρέθηκαν στην εξό-
διο ακολουθία για τον ύστατο 
χαιρετισμό. Η Αναστασία ήταν 
κόρη του Βασίλη Παπανικολά-
ου (ΜιλιορδοΒασίλη) και της 
Γαρέφως Μοσχολιού.
Δημιουργική και αφοσιω-

μένη σύζυγος και συνοδοιπό-
ρος στη ζωή με τον σύζυγό της 
έζησαν ήρεμα και αρμονικά 
με όλες τις δυσκολίες που πά-
ντα υπάρχουν. Απόχτησαν δύο 
γιους που τους ανέθρεψαν όσο 
καλλίτερα μπορούσαν. Τα παι-
διά μεγάλωσαν, παντρεύτηκαν, 
δημιούργησαν και αυτά οικο-

γένειες. Χάρισαν στους γονείς 
τους από δύο εγγόνια. Η χαρά 
και η ευτυχία των παππούδων.
Είχε την ατυχία να χάσει τον 

σύζυγό της αλλά η μεγάλη οδύ-
νη και πόνος ήταν όταν έχασε 
τον μεγάλο γιό της.
Την αγάπη για το χωριό μας 

τη μετέδωσε και στα παιδιά της 
και στα εγγόνια και αισθάνο-
νται πλέον Καστελλιώτες.
Έφυγε η Αναστασία σε με-

γάλη ηλικία, όμως το κενό που 
αφήνει είναι έντονο και η αγά-
πη και η σοφία της θα λείψει 
από όλους.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα της 

γης του χωριού της που την σκέ-
πασε και η μνήμη της παντοτι-
νή.
Τα «Κ.Ν.» ολόθερμα συλλυ-

πούνται την οικογένειά της. Να 
είναι πάντα καλά και να την θυ-
μούνται.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΘΑΝ. ΤΣΑΚΝΙΑΣ

3-4-1930 – 19-11-2017
Απεβίωσε στις 19-11-2017 

και κηδεύτηκε στο Νεκροτα-
φείο Άμφισσας ο Νικόλαος 
Αθαν. Τσακνιάς. Ο αιφνίδιος 
θάνατός του σκόρπισε λύπη και 
στεναχώρια σε όσους τό 'μα-
θαν, ιδιαίτερα στους συγγενείς 
και φίλους που παραβρέθηκαν 
στην κηδεία του.
Στα έξι χρόνια του έχασε την 

μητέρα του Χαρίκλεια Παν. Πα-

παδάκη.
Παντρεύτηκε την Κατίνα        

από το Δροσοχώρι, συμπορεύ-
θηκαν αγαπημένοι στη ζωή και 
δημιούργησαν αξιόλογη και ζη-
λευτή οικογένεια.
Απόχτησαν δύο κόρες, τις 

μεγάλωσαν και ευτύχησαν να 
τις δουν μορφωμένες και απο-
καταστημένες με τις δικές τους 
οικογένειες. Τα τέσσερα εγγό-
νια που του χάρισαν ήταν το 
καμάρι του Νίκου που αγαπού-
σε υπερβολικά. Υπήρξε ένας 
έντιμος και συνεπής υπάλληλος 
του υπουργείου Γεωργίας και 
υπηρέτησε σε διάφορα μέρη 

της Ελλάδος όπως στη Ζαγορά 
Πηλίου, Εύβοια, και Αττικής και 
όπου συνταξιοδοτήθηκε εγκα-
ταστάθηκε με τη σύζυγό του 
στην Άμφισσα και περνούσαν 
στο χωριό, τις γιορτές και τα 

Στις 11-8-2017, μετά τη συ-
νεδρίαση της 6-6-2017 του 
Δ.Σ. στο οποίο συζητήθηκε η 
επιστολή με τίτλο «Λειτουρ-
γούμε με όρους διαφάνειας 
και νομιμότητας ή με όρους      
μαφίας και επειδή έσφιξαν 
λίγο τα πράγματα ο Δήμαρ-
χος Δελφών κατέθεσε στην 
Εισαγγελία Πρωτοδικών 
Άμφισσας υπόμνημά του, 
προκειμένου να συσχετισθεί 
στην ήδη σχηματισθείσα δι-
κογραφία.
Το υπόμνημα αφορά τρία 

έργα κυριότητας του Δήμου 
Δελφών.

- Το έργο του δημοτι-
κού σχολείου στα Καστέλ-
λια με ποσό συμφωνητικού 
318.170,15 ευρώ και ημερο-
μηνία σύμβασης 30/3/2010.

- Το έργο Γυμναστήριο 
Γραβιάς με ποσό 128.370,82 
ευρώ και ημερομηνία σύμβα-
σης 30/3/2010.

- Το έργο ιστορικός χώρος 
Γραβιάς με ποσό 177.631, 
38 ευρώ και ημερομηνία 
σύμβασης 29/7/2010.
Συνολικά έργα αξίας 

507.457,195 ευρώ και ΦΠΑ 
116.715, 15 ευρώ = 624.172, 
35 ευρώ.
Τα τρία αυτά έργα παρου-

σιάζουν πολλά κοινά στοι-
χεία.
Έχουν τον ίδιο εργολάβο, 

τον ίδιο επιβλέποντα, υπο-
γράφεται πρώτα η σύμβαση 
και μετά ιδρύεται η ανάδο-
χος εταιρεία, πληρωμές χω-
ρίς επιμετρήσεις, ανύπαρ-
κτες εγγυητικές αλλά και 
απάτες. Με αυτές και χίλια 
δύο άλλα.
Ο Δήμαρχος για να σχη-

ματίσει γνώμη ανέθεσε σε 
δικηγόρο με έδρα την Πά-
τρα και τη νέα προϊσταμέ-
νη της Δ.Τ.Χ. τη διενέργεια 
ελέγχου, και σημειώνει στο 
υπόμνημα: Προέκυψαν βά-
σιμες ενδείξεις και στοιχεία 
για ενέργειες ή παραλείψεις 
των εμπλεκομένων προσώ-
πων που χρήζουν αρμοδίως 
έρευνας από μέρους σας 
καθόσον θεωρούμε ότι ο 
Δήμος Δελφών έχει υποστεί 
σοβαρή υλική αλλά και ηθική 
ζημιά, μετά τις έντονες αντι-
δράσεις και καταγγελίες των 
κατοίκων της περιοχής κατά 
του Δήμου και των υπηρεσι-
ών του.
Στη συνέχεια αναφέρει 

στοιχεία που συλλέχθηκαν 
από τον έλεγχο τα οποία 
μας επιβεβαιώνουν μέχρι 
κεραίας και αναφέρει και το 
εξής: «Η ύπαρξη στο αρχείο 
μας της αρ. 137/15-12-2010 
απόφασης Δημοτικού Συμ-
βουλίου Γραβιάς περί πα-
ραλαβής του έργου 1. Και 
της 138/15-12-2010 περί πα-
ραλαβής του έργου, 2. Τις 
οποίες όμως αποφάσεις η 
Δ.Ε. Γραβιάς πρόσφατα βε-
βαιώνει ως ανύπαρκτες δη-
μιουργεί βάσιμα ερωτήματα 
που χρήζουν περαιτέρω διε-
ρεύνησης για το εάν τελικά 
έχουν ληφθεί αποφάσεις πα-
ραλαβής των ως άνω τριών 
έργων χωρίς να τηρήσει τις 
σχετικές διαδικασίες καθώς 
και για την πιθανότητα «κα-
τασκευής» εκ των υστέρων 
χαλκευμένων Αποφάσεων 
του Δ.Σ. Γραβιάς» επισυνά-
πτει αυτές τις αποφάσεις με 
σφραγίδες του Δήμου και 
υπογραφή του Δημάρχου 
και όχι του Προέδρου του 
Δ.Σ. Ο ανακριτής καλεί σε 
καταθέσεις.
Λόγω έλλειψης χώρου της 

εφημερίδας δεν θα επεκτα-
θούμε στο τι προέκυψε από 
την έρευνα του Δημάρχου, 
στο επόμενο φύλλο.

Δ. ΜΠΑΚΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ
Ο Σύλλογος Γυναικών Κα-

στελλίων Πολιτιστικής Κληρο-
νομιάς η «Πρόοδος»

- Ευχαριστεί θερμά τις κυρί-
ες Πόπη και Νίκη Μοσχολιού 
για το ποσό των 500 ΕΥΡΩ που 
προσέφεραν για εργασία στο 
κτήριο του Συλλόγου.

- Ευχαριστεί τη Μεταλλευ-
τική Εταιρεία Ε.Λ.Μ.Ν. για την 
αμοιβή του τεχνικού κατασκευ-
ής της τοιχοποιΐας του κτηρίου 
του Συλλόγου.

- Ευχαριστεί την κυρία Πόλυ 
Προβιά για την προσφορά βι-
βλίων στη δανειστική Βιβλιοθή-
κη του Συλλόγου.
Τον Αύγουστο ήρθαν από 

Αμερική οι συγχωριανές μας 
κυρίες Γεωργία και Χριστίνα 
Σταματέλου, επισκέφτηκαν το 
Σύλλογό μας και προσέφεραν 
το ποσό των 200 δολαρίων για 
τις ανάγκες του Συλλόγου. Τις 
ευχαριστούμε θερμά.
Ευχαριστούμε τις γυναίκες 

του Συλλόγου και όλους όσους 
στηρίζουν και βοηθούν το Σύλ-
λογο.

Με εκτίμηση
για το Δ.Σ. του Συλλόγου

Η Πρόεδρος
Ελένη Λευκαδίτη

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)

ΒΟΗΘΕΙΣΤΕ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ 
ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ 
ΝΑ ΕΚΔΙΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΙΣ-
ΤΟΡΙΚΗ ΜΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
«ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ».
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(Συνέχεια από τη σελίδα 2)
καλοκαίρια.
Σοβαρός και ήρεμος έτσι 

ήταν και η ζωή που έζησε, με 
την ικανοποίηση ότι έδωσε ότι 
μπορούσε, στην οικογένειά του. 
Αγάπη και στοργή.
Καλό ταξίδι Νίκο. Αναπαύ-

σου ήσυχος. Ότι ήταν να δη-
μιουργήσεις στη ζωή τόκανες. 
Αιωνία η μνήμη σου.
Τα «Κ.Ν.» συλλυπούνται ολό-

θερμα την οικογένειά του με 
την ευχή να είναι καλά και να 
τον θυμούνται.

ΜΑΡΙΑ συζ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
ΚΟΤΣΙΜΠΟΥ

19-7-1927 – 29-10-2017 
ετών 90

Απεβίωσε στις 29-10-2017 
η Μαρία Κοτσιμπού. Ήταν θυ-
γατέρα του Νικολάου και Αι-
κατερίνης Αγγελοπούλου από 
το Ζοριανό Φωκίδος, όπου και 

ενταφιάσθηκε στις 31-10-2017 
σύμφωνα με την επιθυμία της.
Με το συγχωριανό μας Πα-

ναγιώτη Κ. Κοτσιμπό παντρεύ-
τηκαν στις 12-6-1960 στο Γα-
λάτσι Αθηνών και μαζί έζησαν 
μια ήσυχη και ήρεμη ζωή. Ο 
Παναγιώτης ένας καλός επαγ-
γελματίας τεχνίτης πατωμάτων 
και εργολάβος, εργάσθηκαν 
εντατικά όπως και άλλοι Κα-
στελλιώτες σ’ αυτόν τον τομέα 
και όλοι πρόκοψαν.
Αγαπούσαν και οι δύο το 

χωριό μας και προκειμένου 
να το απολαμβάνουν με άνε-
ση, έφτιαξαν ένα ωραιότατο 
σπίτι και όσο το επέτρεπαν οι 
δυνάμεις το επισκέπτονταν και 
το απολάμβαναν. Σταμάτησαν 
όταν κλονίστηκε η υγεία της 
Μαρίας. Η φροντίδα και η αγά-
πη του Παναγιώτη για την σύ-
ζυγό του ήταν ουσιαστική και 
συνεχής όταν την είχε ανάγκη.
Αγαπητή σε όσους συγχω-

ριανούς μας γνώρισε άφησε 
τις καλλίτερες εντυπώσεις σαν 

Αυτοί που μας έφυγαν
νύφη στο χωριό μας. Θα την 
θυμούνται με αγάπη και συμπά-
θεια.
Ας είναι ελαφρό το χώμα της 

γενέτειρά της που την σκέπασε 
και η μνήμη της αιώνια. Στο σύ-
ζυγο Παναγιώτη εκφράζουμε 
τα θερμά συλλυπητήρια.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΛΛΙΑΣ-ΠΑΧΟΣ

30-6-1922 – 12-10-2017
Την τελευταία του πνοή άφη-

σε την 12η Οκτωβρίου 2017 
στο Ίδρυμα Μεγαλόχαρη, Βου-
λιαγμένης 76, Γλυφάδα.

Ο Νικόλαος Κόλλιας-Παχός, 
σύζυγος της κυρίας Αλεξάν-
δρας, γεννηθείς το 1922 στα 
Καστέλλια υπηρέτησε ως μόνι-
μος αξιωματικός στο Πυροσβε-
στικό σώμα απ ‘όπου αποστρα-
τεύτηκε επιτυχώς.
Η εξόδιος λειτουργία και 

ταφή του, εγένετο στο κοιμη-
τήριο Καλλιθέας παρουσία στε-
νών συγγενών και φίλων του.
Οι λέξεις μοιάζουν φτωχές 

για να περιγράψουν την ευγέ-
νεια ψυχής, την καλοσύνη και 
την αφοσίωσή του στη σύζυγό 
του. Η μοίρα των ανθρώπων εί-
ναι αυτή και απάντηση στο πρό-
βλημα του θανάτου, ο οποίος 
έχει σχέση με την αέναη κίνηση 
του χρόνου που δεν τιθασεύ-
εται, δίδεται μόνο από τη χρι-
στιανική πίστη. Αλλοίμονο δε 
σ’ αυτούς που ακόμα δεν κα-
τόρθωσαν να βρουν απάντηση 
σ’ αυτό το πρόβλημα που το σή-
μερα γίνεται χθες και το αύριο 
σήμερα και χθες.
Αιωνία η μνήμη σου εξάδελ-

φε Νίκο, να είναι ελαφρύ το 
χώμα που σε σκέπασε και την 
εξ ύψους παρηγοριά στην εκλε-
κτή σου σύζυγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Από το σημείωμα που δη-
μοσιεύτηκε στο προηγούμενο 
φύλλο της εφημερίδας μας 
«Καστελλιώτικα Νέα» με τίτλο: 
ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΕΣ, 
που έτυχε ευρείας δημοσιό-
τητας και ευνοϊκής υποδοχής, 
πήρα την αφορμή να γράψω 
δύο λόγια για την κοινή συμ-
βίωσή μας στο χωριό και την 
εξασφάλιση ομαλών και αρ-
μονικών σχέσεων μεταξύ των 
ντόπιων συμπολιτών μας και 
των νέων συμπολιτών μας που 
κατάγονται από την Αλβανία: 
Προσωπικά χρησιμοποιώ και 
κατανοώ ως ισότιμους τους 
όρους «αλβανός» και «έλλη-
νας» και θα προσπαθήσω να 
το εξηγήσω παρακάτω.
Η προσπάθεια αυτή που γί-

νεται για πρώτη φορά μέσω 
των «Κ.Ν.» και έχει ως σκοπό 
να φέρει και επίσημα πιο κο-
ντά τις δύο πλευρές των κα-
στελλιωτών (έλληνες – αλ-
βανούς), γίνεται ομολογου-
μένως με μεγάλη καθυστέρη-
ση, αφού, ήδη, η ίδια η κοινή 
μας συμβίωση, έχει εξαλείψει 
πολλά εμπόδια προσέγγισης 
μεταξύ των δύο πλευρών.
Η καθυστέρηση ίσως τόσων 

χρόνων πιθανόν να ήταν από-
λυτα δικαιολογημένη, αφού 
για διάστημα πολλών χρόνων 
υπόβοσκε μια αμοιβαία κα-
χυποψία και η περιρρέουσα 
ατμόσφαιρα εμπόδιζε την ει-
λικρινή και ανυπόκριτη προ-
σέγγιση και των δύο πλευρών. 
Οι εξαιρέσεις επιβεβαιώνουν 
τον κανόνα.
Ξεκινώ με την παραδοχή ότι 

σήμερα δεν υπάρχουν σοβα-
ρά προβλήματα στις μεταξύ 
μας σχέσεις. Η συμβίωση πρέ-
πει να θεωρείται και είναι αρ-
μονική.
Μικροπροβλήματα –και βε-

βαίως υπάρχουν–, αλλά αυτά 
περιορίζονται και αφορούν 
μια μικρή (ελάχιστη) μειοψη-
φία και από τις δύο πλευρές. 
Και σ’ αυτό πρέπει όλοι να βο-
ηθήσουμε ο καθένας με τον 
τρόπο του, ώστε να μην υπάρ-
χει ούτε ίχνος αμφιβολίας από 
κανέναν.
Οι συνθήκες κάτω από τις 

οποίες αναγκάστηκαν να συρ-
ρεύσουν μαζικά στο χωριό 
μας και στη χώρα γενικότερα, 
η υποδοχή που τους επιφυλά-
ξαμε ίσως να μην ήταν η πρέ-
πουσα αλλά σ’ αυτό όλο και 
κάποια δικαιολογία μπορεί να 
επικαλεστεί ο καθένας μας, 
γεγονός που και οι ίδιοι το 
αποδέχονται στις μεταξύ μας 
συζητήσεις.
Πολλοί από μας τους προ-

σέγγισαν και τους αποδέχτη-
καν χωρίς ιδιαίτερα προβλή-
ματα, άλλοι ίσως από φόβο 
και κυρίως από καχυποψία 
άργησαν να συμφιλιωθούν με 
την ιδέα της κοινής μας συμβί-
ωσης και άλλοι τέλος να είναι 
διστακτικοί ακόμη και σήμερα 
σ’ αυτήν την επιχειρούμενη 
ειλικρινή προσέγγιση.
Παρόλα αυτά, σήμερα, και 

ύστερα από δύο περίπου δε-
καετίες κοινής κοινωνικής 
ζωής, οι καλές και αρμονικές 
σχέσεις έχουν εμπεδωθεί και 
εδραιωθεί, σε στέρεες βάσεις, 
χωρίς να παραβλέπουμε και 
τυχόν εξαιρέσεις.
Με δεδομένο ότι οι συνθή-

κες άλλαξαν στις δύο αυτές 
δεκαετίες που πέρασαν, θέλω 
να πιστεύω, ότι άλλαξαν και 

τις δικές μας συμπεριφορές 
και στάσεις και έχουμε φτά-
σει σε ένα επιθυμητό επίπεδο 
ανοχής του άλλου με αποτέ-
λεσμα να ξεπερνιούνται τα 
προβλήματα και να αμβλύνο-
νται οι σχέσεις μας με αμοι-
βαίο τρόπο.
Η λέξη «αλβανός» δυστυχώς 

για μας τους έλληνες είναι 
αρνητικά φορτισμένος από 
τις αρχές, της δεκαετίας του 
’90 και οι αλβανοί συμπολίτες 
μας αντιμετωπίζονται από μία 
ασήμαντη μειοψηφία ακόμη 
και σήμερα με απαξιωτικό και 
μειωτικό τρόπο, ευτυχώς από 
πολύ λίγους. Πρέπει να κατα-
νοήσουμε όλοι μας και να το 
αποδεχτούν και οι συμπολίτες 
μας της άλλης πλευράς, ότι 
σήμερα η χρήση της λέξης 
αλβανός εκλαμβάνεται με τον 
ίδιο τρόπο που εκλαμβάνεται 
και η λέξη έλληνας, βούλγα-
ρος, ουκρανός κ.λπ., χωρίς να 
προσβάλλεται κανείς με την 
καθημερινή χρήση στο λεξι-
λόγιο του καθένα μας.
Για να φτάσουμε σε μια 

πλήρη ομαλοποίηση των συ-
μπεριφορών και των στάσε-
ών μας αμοιβαία και για να 
ζήσουμε αρμονικά μεταξύ 
μας, αφού είμαστε εκ των 
πραγμάτων υποχρεωμένοι να 
συμβιώνουμε στον ίδιο χώρο, 
πρέπει να απαλλαγούμε από 
τα τυχόν στερεότυπα που 
χρησιμοποιούσαμε στο πα-
ρελθόν για τους συμπολίτες 
μας αλβανούς την καταγωγή 
και να τους αντιμετωπίσουμε 
ρεαλιστικά, όπως αρμόζει και 
απαιτεί η κουλτούρα μας.
Έτσι, θα παύσουν να χρη-

σιμοποιούνται τα στερεότυπα 
(μύθοι), όπως, οι αλβανοί:

– Δεν πιάνονται φίλοι.
– Δεν είναι καλοί άνθρωποι.
– Κλέβουν.
– Δεν πρέπει να εμπιστευό-

μαστε αλβανούς.
– Δεν κόβουν αποδείξεις για 

την παροχή των υπηρεσιών 
που προσφέρουν.
Η πραγματικότητα βέβαια 

άλλα χαρακτηριστικά τους 
αποδίδει, όπως: Οι αλβανοί:

– Εργάζονται και μάλιστα 
σκληρά.

– Καταναλώνουν.
– Αποταμιεύουν και επενδύ-

ουν.

– Πληρώνουν φόρους και 
ασφαλιστικές εισφορές.

– Σπουδάζουν τα παιδιά 
τους (αγόρια και κορίτσια).

– Δουλεύουν στα σπίτια 
μας, στους κήπους μας και 
προσφέρουν όποια εργασία 
τους ζητηθεί.
Οι γυναίκες τους 
– Εργάζονται στα σπίτια μας.
– Φροντίζουν ηλικιωμένους.
– Εργάζονται σε επιχειρή-

σεις ελλήνων και αλβανών.
Οι αλβανοί συμπολίτες μας 

που ζουν και εργάζονται στα 
Καστέλλια φτάνουν στους 70 
με τα παιδιά τους. Όλοι τους 
εργάζονται (άντρες και γυ-
ναίκες). Πολλοί έχουν δικές 
τους επιχειρήσεις (ταβέρνα, 
περίπτερο, κτηνοτροφικές μο-
νάδες, εργολαβικές επιχειρή-
σεις). Άλλοι ασκούν ελεύθερο 
επάγγελμα ή εργάζονται σε 
τοπικές επιχειρήσεις. Μερικοί 
έχουν δικά τους ιδιόκτητα σπί-
τια, άλλοι ενοικιάζουν και κά-
ποιοι δυσκολεύονται να ενοι-
κιάσουν, επειδή είναι αλβανοί. 
Έχουν δικά τους αυτοκίνητα 
(ιδιωτικά και επαγγελματικά) 
που οδηγούν και οι γυναίκες 
τους.
Ζουν αξιοπρεπώς και συμμε-

τέχουν σε όλες τις κοινωνικές 
και πολιτιστικές εκδηλώσεις. 
Η θρησκεία φαίνεται να μην 
αποτελεί εμπόδιο, αφού με 
τη θέλησή τους κάποιοι πη-
γαίνουν στην εκκλησία και σε 
γάμους, βαφτίσεις, κηδείες, 
μνημόσυνα κ.λπ. και γιορτά-
ζουν από κοινού τις μεγάλες 
γιορτές (Χριστούγεννα, Πά-
σχα, Αποκριές κ.λπ.).
Η δεύτερη γενιά, δηλαδή τα 

παιδιά τους, που γεννήθηκαν 
στην Ελλάδα τα περισσότερα, 
δεν έχουν κανένα πρόβλημα 
στις μεταξύ τους σχέσεις, δη-
λαδή αλβανών και ελλήνων.
Τα παιδιά τους φοιτούν σε 

ελληνικά σχολεία όλων των 
βαθμίδων και κάποια απ’ αυτά 
παρακολουθούν μεταπτυχια-
κά προγράμματα.
Πολλά πήραν την ελληνική 

υπηκοότητα.
Τελειώνοντας πρέπει να ει-

πωθεί ότι τελικά η αφομοίωσή 
τους με μας τους καστελλιώ-
τες δεν είναι προσδοκώμενη, 
αλλά είναι ήδη δεδομένη.

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΤΣΙΚΗΣ

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΕΣ

Ένα κοινοτικό κτίριο, άλλη 
αμαρτία κι αυτό.
Δεν γνωρίζω αν ακόμα 

υπάρχει η ταμπέλα Δήμος 
Γραβιάς.
Αν υπάρχει κάνω έκκληση 

στον Πρόεδρο να την κατε-
βάσει.
Ένα κτίριο με άνετους χώ-

ρους στο ισόγειο. Όμως τι 
γίνεται με τον πρώτο όροφο 

του Ξενώνα του χωριού μας;
Δούλεψε για ένα διάστη-

μα. Ύστερα από διαγωνισμό 
κατοχυρώθηκε σ’ ένα επιχει-
ρηματία της περιοχής για να 
μην ξαναδουλέψει πλέον.
Χρειάζεται λέει άδεια λει-

τουργίας αφού προηγουμέ-
νως χαρακτηρισθεί κατοική-
σιμος χώρος. Ποια δημόσια 
υπηρεσία θα δώσει άδεια σ’ 
ένα δημόσιο κτίριο. Δύσκο-
λα πράγματα.
Εδώ δεν ακούστηκε κατε-

δάφιση, μπορεί να πέσει και 
μόνο του. Βγάζει νερά συνέ-
χεια στο υπόγειο.

Προτιμάτε
το φαρμακείο
του χωριού μας

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ
Μερικοί είπαν ότι το κτίριο είναι 

μικρό. Όμως ο σύλλογος των γυ-
ναικών που το οικοδομεί ξέρουν 
καλλίτερα. Φαίνεται ότι θα εξυπη-
ρετεί τις ανάγκες τους. Άλλωστε 
υπάρχει και το υπόγειο που με το 
ισόγειο διπλασιάζεται το εμβαδόν. 
Βέβαια αν τα οικονομικά ήταν καλ-
λίτερα σίγουρα θα το έφτιαχναν 
μεγαλύτερο.
Όπως και νάχει, πρόκειται για 

ένα καλαίσθητο κτίριο που δένει 
με το περιβάλλον και είναι σίγουρα 
ασφαλές.
Είναι προφανές ότι όταν τελειώ-

σει και στεγασθούν θα έχουν την 
ευκαιρία να αυξήσουν και τις δρα-
στηριότητές τους που μέχρι τώρα 
έχουν αποδείξει ότι μπορούν. 

ΚΤΙΡΙΟ ΛΕΖΑ
Φαντάζομαι ότι τα έργα που 

πραγματοποιεί ο Δήμος είναι κα-
τόπιν αποφάσεων του Δημοτικού 

Συμβουλίου. Σίγουρα θα υπάρχουν 
έργα πρώτης προτεραιότητας και 
άλλα που μπορούν να περιμένουν 
για λίγο αργότερα.
Το κτίριο Λέζα είναι περιουσιακό 

στοιχείο της Κοινότητάς μας και 
κατ’ επέκταση του Δήμου. Για την 
απόκτησή του πήγαμε παρακαλώ-
ντας τον αείμνηστο Ιωάννη Μοσχο-
λιό που πρόθυμα το αγόρασε και 
το χάρισε στην κοινότητα, στους 
Καστελλιώτες δηλ. Αμέσως ο τότε 
πρόεδρος Τάκης Μακρής αντικα-
τέστησε την σκεπή. Από τότε το 
κτίριο είναι ένα φάντασμα. Στο κε-
ντρικότατο σημείο του χωριού μας. 
Πότε θα πάρει σειρά από το Δήμο 
να τελειώσει. Αδυναμία διαχείρι-
σης ενός περιουσιακού στοιχείου 
του χωριού μας. Ακούστηκε η ιδέα 
να κατεδαφιστεί, ακόμη και να γίνει 
ανάκληση της δωρεάς. Αρκεί να 
απαλλαγεί ο ο Δήμος απ’ το πρό-
βλημα.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ
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Η Δρ Ειρήνη Βέλλιου είναι 
κόρη του Γεωργίου Βέλλιου (Γυ-
ναικολόγου) και της Ευγενίας 
Γεωργιλή.

Είναι επίκουρη καθηγήτρια 
στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών 
του πανεπιστημίου του Σάρει 
(University of Surrey) στην Αγ-
γλία.

Αποφοίτησε από το Τμήμα 
Χημικών Μηχανικών του Εθνι-
κού Μετσοβίου Πολυτεχνείου 
(ΕΜΠ) το 2006. Εν συνεχεία ερ-
γάστηκε ως ερευνήτρια μηχα-
νικός στο εργαστήριο Τεχνολο-
γίας και Μικροβιολογίας Τροφί-
μων του ΕΜΠ υπό την επίβλεψη 
του καθηγητή Πέτρου Ταούκη, 
πάνω (1) στο σχεδιασμό χρο-
νοθερμοκρασιακών ολοκλη-
ρωτών και (2) στο σχεδιασμό 
κατεργασιών υπερυψηλής πίε-
σης για την ασφάλεια τροφίμων 
από την παραγωγή στην κατα-
νάλωση.

Τον Ιανουάριο του 2008 μετέ-
βη στο Βέλγιο και συγκεκριμένα 
στη Λουβαίνη (Leuven), όπου 
πραγματοποίησε το διδακτορι-
κό της στο εγαστήριο Ελέγχου 
και Ρύθμισης Βιοδιεργασιών 
(BioTeC-Bioprocess Technology 
and Control laboratory) του 
Τμήματος Χημικών Μηχανικών 
του κορυφαίου φλαμανδικού 
Καθολικού Πανεπιστημίου 
της Λουβαίνης (Katholieke 
Universiteit Leuven-KULeuven) 
υπό την επίβλεψη του καθηγη-
τή Γιαν Βαν Ίμπε (Jan Van Impe). 
To διδακτορικό της αφορούσε 
την περιοχή της προορρητι-
κής μικροβιολογίας (predictive 
microbiology) και συγκεκριμέ-
να τη μελέτη του μικροβιακού 
στρες και της προσαρμογής 
σε αυτό (microbial stress and 
microbial stress adaptation) 
παθογενών βακτηρίων σε υγρά 
και στερεά πολύπλοκα εργα-
στηριακά συστήματα (liquid 
and solid(like) in vitro systems).

Ανακηρύχθηκε διδάκτωρ του 
Τμήματος Χημικών Μηχανικών 
του Καθολικού Πανεπιστημί-
ου της Λουβαίνης τον Ιανου-
άριο του 2012. Αμέσως μετά 
το διδακτορικό της εντάχθηκε 
στην ερευνητική ομάδα του 
καθηγητού Σπύρου Αγάθου 
στο Universite Catholique de 
Louvain (UCLouvain), το οποίο 
εδρεύει στο γαλλόφωνο Βέλγιο 
στην πόλη Louvain-la-Neuve. 
Στο UCLouvain ασχολήθηκε με 
την αριστοποίηση της παραγω-
γής καυσίμων και καροτινοει-
δών από μικροφύκη σε βιοαντι-
δραστήρες υγρής και στερεής 
φάσης υπό την επίδραση δια-
φόρων περιβαλλοντικών στρες.

Το Σεπτέμβριο του 2012 ξε-
κίνησε να εργάζεται στο Τμήμα 
Χημικών Μηχανικών του κο-
ρυφαίου παγκοσμίως πανεπι-
στημιακού ιδρύματος Imperial 
College London υπό την επί-
βλεψη των καθηγητών Στράτου 
Πιστικόπουλου και Αθανάσιου 
Μανταλάρη. Η έρευνά της στο 
Imperial College αφορούσε 
την μηχανική ιστών (tissue 
engineering), το συνδυασμό 
δηλαδή κατάλληλων βιουλι-
κών και ανθρώπινων κυττά-
ρων για τη δημιουργία «μο-

ΔΙΑΠΡΕΠΕΙΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΕΣ

Ο Σύλλογός μας απεφάσισε να παρουσιάσει στα «Κ.Ν.» νέους 
επιστήμονες που διαπρέπουν ύστερα από μακροχρόνιες σπου-
δές και τώρα κατέχουν εξέχουσες θέσεις. Δύο ή και περισσότε-
ρους θα παρουσιάζουμε κάθε φορά. Αρχίζουμε με τον Χρυσό-
στομο Ευθυμίου Στοφόρο και Ειρήνη Γ. Βέλλιου.

Ο Χρυσόστομος Ε. Στοφόρος 
είναι γιος του αείμνηστου Ευ-
θυμίου και της Μαρίνας. Είναι 
έγγαμος με δύο παιδιά.

ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

2013- Μόνιμος Επίκουρος 
Καθηγητής – Τμήμα Οικονομι-
κής και Περιφερειακής Ανάπτυ-
ξης, Πάντειο Πανεπιστήμιο.

2013- Καθηγητής Οικονομι-
κής Ανάλυσης – Ελληνικό Ανοι-
κτό Πανεπιστήμιο, Πρόγραμμα 
ΜΒΑ (Μάθημα: ΜΒΑ50).

2012-2013: Επίβλεψη Δι-
πλωματικών Εργασιών – Ελ-
ληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, 
Πρόγραμμα ΜΒΑ (Μάθημα: 
ΜΒΑ50).

2008-2012: Επίκουρος Κα-
θηγητής – Τμήμα Οικονομικής 
και Περιφερειακής Ανάπτυξης, 
Πάντειο Πανεπιστήμιο.

2011- Ερευνητής και Μέλος 
του Διοικητικού Συμβουλίου - 
Κέντρο Μελετών Οικονομικής 
Πολιτικής (ΚΕΜΟΠ), Τμήμα Οι-
κονομικής και Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπι-
στήμιο.

2010- Ερευνητής – Κέντρο 
Έρευνας Επενδύσεων και Τε-
χνολογίας, Ινστιτούτο Περιφε-
ρειακής Ανάπτυξης, Πάντειο 
Πανεπιστήμιο.

2011-2012: Καθηγητής Οι-
κονομικής Ανάλυσης – Ελλη-
νικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, 
Πρόγραμμα ΜΒΑ (Μάθημα: 
ΜΒΑ50).

2001-2008: Λέκτορας - Τμή-
μα Οικονομικής και Περιφερει-
ακής Ανάπτυξης, Πάντειο Πανε-
πιστήμιο. 

2000-2007: Σύμβουλος 
Έρευνας και Ερευνητής στο 
Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομη-
χανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ).

1999-2000: Μεταδιδακτορι-
κός ερευνητής (με υποτροφία 
του Ιδρύματος Κρατικών Υπο-
τροφιών) στο Τμήμα Οικονο-
μικών Επιστημών στον Τομέα 
Ανάπτυξης και Διεθνών Οικο-
νομικών του Πανεπιστημίου 
Αθηνών.

1998-1999: Ερευνητής στο 
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 
στον Τομέα Ανάπτυξης και Δι-
εθνών Οικονομικών του Πανε-
πιστημίου Αθηνών (Μεταδιδα-
κτορική Έρευνα).

1997-1998: Στρατιωτική θη-
τεία στην Ελληνική Αεροπορία. 

1993-1997: Ph.D. στο Πα-
νεπιστήμιο του Reading, U.K., 
Department of Agricultural and 
Food Economics, με τίτλο: “Agri-
cultural Sector Modelling for Pol-
icy Analysis: The Case of Greece”.

1992-1993:   Μ.Sc. στην 
Αγροτική Οικονομική από το 
Πανεπιστήμιο του Reading, 
U.K., με διάκριση στις εξετάσεις.  
Η κύρια κατεύθυνση των σπου-
δών ήταν στην Οικονομετρία 
και στη χρησιμοποίηση ποσοτι-
κών μεθόδων στην οικονομική 
ανάλυση, καθώς και στην Οικο-
νομική και Κοινωνική Αξιολόγη-
ση Επενδύσεων.

1991-1992: ALFA-LAVAL 
(Εταιρεία εισαγωγών αγροτι-

ντέλων-ιστών», για τη μελέτη 
ασθενειών και νέων θεραπειών. 
Συγκεκριμένα ασχολήθηκε με 
τη δημιουργία ενός μοντέλου 
μυελού των οστών με χρήση 
πολυμερικών υλικών και με-
λέτησε σε αυτό την ανάπτυξη 
λευχαιμικών κυττάρων καθώς 
και υγιών βλαστοκυττάρων 
υπό την επίδραση οξειδωτικού 
στρες, μεταβολικού στρες και 
χημειοθεραπείας.

Το Σεπτέμβριο του 2014 
εκλέχθηκε λέκτορας στο Τμήμα 
Χημικών Μηχανικών του πανε-
πιστημίου του Σάρει (University 
of Surrey) στην Αγγλία και το 
Μάιο του 2017 προάχθηκε στη 
βαθμίδα της Επίκουρης καθη-
γήτριας στο ίδιο πανεπιστήμιο. 
Έχει ιδρύσει στο συγκεκριμένο 
πανεπιστήμιο το εργαστήριο 
Βιοδιεργασιών και Βιοχημι-
κής Μηχανικής (BioProChem- 
Bioprocess and Biochemical 
Engineering laboratory). Η 
έρευνά της στο Σάρει αφορά 
τον σχεδιασμό και την αριστο-
ποίηση βιοδιεργασιών υπό 
συνθήκες περιβαλλοντικού 
στρες (Design of Platforms for 
Bioprocess Optimisation under 
stress). Ένα μεγάλο μέρος της 
ερευνητικής της ομάδας ασχο-
λείται με την μηχανική καρ-
κινικών ιστών (cancer tissue 
engineering) με τη δημιουργία 
δηλαδή πολύπλοκων βιοαντι-
δραστήρων (με χρήση κατάλ-
ληλων βιουλικών και δομών) 
για τη μελέτη της εξέλιξης δια-
φόρων τύπων καρκίνων και 
συγκεκριμένα (1) του καρκίνου 
του παγκρέατος (2) καρκίνων 
του δέρματος (μελάνωμα) και 
(3) καρκίνων ωοθηκών. Στους 
βιοαντιδραστήρες αυτούς με-
λετά την αντίδραση αυτών 
των καρκίνων σε κλασσικές 
θεραπείες (χημειοθεραπεία-
ραδιοθεραπεία) και καινοτόμες 
θεραπείες όπως η θεραπεία 
πρωτονίων (proton therapy). 
Συνεργάζεται άμεσα για την 
έρευνα αυτή με ιατρική ομάδα 
του βασιλικού νοσοκομείου 
του Σάρει (Royal Surrey County 
Hospital).

Ένα άλλο κομμάτι της ερευ-
νητικής ομάδας ασχολείται με 
παθογενή βακτήρια που βρί-
σκονται στα τρόφιμα (όπως η 
Λιστέρια). Συγκεκριμένα, μελε-
τά τους μηχανισμούς ανάπτυ-
ξης αντίστασης (σε μικροβια-
κό μεταβολικό επίπεδο) σε (1) 
κλασσικά και φυσικά αντιμικρο-
βιακά και (2) σε καινοτόμες βι-
ομηχανικές κατεργασίες (όπως 
οι υπέρηχοι) σε στερεά συστή-
ματα πολύπλοκης ρεολογίας κ 
χημικής σύστασης. 

Η Δρ Βέλλιου επιβλέπει / έχει 
επιβλέψει 3 μεταδιδακτορικούς 
ερευνητές, 5 διδακτορικούς 
φοιτητές και πάνω από 30 με-
ταπτυχιακούς φοιτητές. Έχει 
συγγράψει 32 άρθρα σε έγκυρα 
επιστημονικά περιοδικά, έχει 
παρουσιάσει περισσότερες από 
70 εργασίες σε επιστημονικά 
συνέδρια, έχει γράψει 6 κεφά-
λαια σε επιστημονικά βιβλία 
και πρόσφατα υπήρξε εκδότης 
ενός νέου επιστημονικού βιβλί-
ου στον τομέα της βιοϊατρικής 

ΕΙΡΗΝΗ Γ. ΒΕΛΛΙΟΥ

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Ε. ΣΤΟΦΟΡΟΣ

(Modelling, Optimisation and 
Control of Biomedical Systems 
- Wiley).

Όσον αφορά το διδακτικό της 
έργο η Δρ Βέλλιου διδάσκει στο 
πανεπιστήμιο του Σάρει (1) Κυτ-
ταρική Βιολογία (2) Βιοχημική 
Μηχανική (3)Μηχανική Ιστών 
και Προχωρημένη Βιοχημική 
Μηχανική (4) Σχεδιασμό συ-

στημάτων παραγωγής βιομά-
ζας και (5) Ρεολογία τροφίμων. 
Είναι επίσης επισκέπτρια κα-
θηγήτρια στο Τμήμα Χημικών 
Μηχανικών του πανεπιστημίου 
του Μπίρμινγχαμ (University 
of Birmingham) της Αγγλίας 
όπου διδάσκει προορρητι-
κή μικροβιολογία (Predictive 
Microbiology).

κών μηχανημάτων).
1987-1991: Οικονομικό Τμή-

μα του Πανεπιστημίου Αθηνών. 
1987: Αποφοίτηση από το 

Λύκειο με βαθμό Άριστα (19).  
Την ίδια χρονιά εισαγωγή στο 
Οικονομικό Τμήμα του Πανεπι-
στημίου Αθηνών. 

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ:  Άριστα
ITAΛΙΚΑ: DIPLOMA 
ΓΑΛΛΙΚΑ: CERTIFICAT

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

• M.Sc., University of Read-
ing, U.K.

Συμμετοχή στις εξετάσεις (με 
διάκριση) για τον τίτλο M.Sc. 
στην Αγροτική Οικονομική και 
ειδικότερα στις εξετάσεις δύο 
γενικών θεμάτων στην Αγροτι-
κή Οικονομική και δύο ειδικών 
θεμάτων στην Οικονομετρία 
και Οικονομική -Κοινωνική Αξι-
ολόγηση Επενδύσεων.  

Διατριβή με τίτλο “Estimation 
of Supply Elasticities for the 
Greek Dairy Industry”.

• Ph.D. University of Read-
ing, U.K.

Συμμετοχή στην Ειδική Προ-
φορική Εξέταση για τη λήψη 
του διδακτορικού διπλώματος 
με εργασία υπό τον τίτλο ‘Agri-
cultural Sector Modelling for Pol-
icy Analysis: The Case of Greece’. 
Επόπτης Καθηγητής:  Dr. D. 
Hallam.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ - ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

1999-2000: Υποτροφία του 
Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφι-
ών για μεταδιδακτορική έρευνα 
με θέμα ‘Ο Αγροτικός Τομέας 
των Χωρών της Νοτιοανατολι-
κής Ευρώπης: Προβλήματα Με-
τάβασης στην Οικονομία της 
Αγοράς’.

1993-1997: Υποτροφία του 
Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφι-
ών για συνέχιση των μεταπτυχι-
ακών σπουδών.

1987-1988: Υποτροφία του 
Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφι-
ών λόγω κατάταξης στις Πανελ-
λήνιες Γενικές Εξετάσεις.

1987: Βράβευση από το 
Υπουργείο Παιδείας, το Δήμο 
Ψυχικού και το Κολλέγιο Αθη-
νών.

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙ-
ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Υπεύθυνος 1 (Μίας) Διδακτο-
ρικής Εργασίας (Ν. Μηλίτση).

Υπεύθυνος 10 (Δέκα) Μετα-
πτυχιακών Εργασιών.

Συμμετοχή σε 4 (Τέσσερις) 
3μελής Επιτροπές Διδακτορι-
κών (Π. Ζερβόπουλος, Π. Πρό-
ντζας και Δ. Κανιούρα).

Συμμετοχή σε 2 (Δύο) Επτα-
μελείς Επιτροπές Εξέτασης Δι-
δακτορικών (Σ. Διαμαντάτου & 
E. Παππά).

Συμμετοχή σε 20 (Είκοσι) Τρι-
μελείς Επιτροπές Εξέτασης Με-
ταπτυχιακών Εργασιών.

Παιδικές αναμνήσεις
Τις αναμνήσεις έβγαλα
από τα λιθοσώρια
με πήρε ένα παράπονο
κι ένιωσα στενοχώρια.

Θυμήθηκα τα νιάτα μου
τα παιδικά μου χρόνια
τους φίλους μου που παίζαμε
εκεί στα πέρα αλώνια.

Ξυπόλυτα πατούσαμε
κορίτσια και αγόρια
χωρίς να λογαριάζουμε
τα καυτερά λιοβόρια.

Φωνάζαν οι μανάδες μας
στον ίσκιο για να πάμε
μα εμείς στο σπίτι μπαίναμε
μονάχα για να φάμε.

Ολημερίς γυρνούσαμε
δρόμους και μονοπάτια
τα πόδια μας πονούσανε
από τα λιθοπάτια.

Χέρια, πόδια, πληγωμένα
και τα νύχια μας βγαλμένα
στις πατούσες τα τριβόλια
είχαν κάνει περιβόλια.

Ψάχναμε φωλιές να βρούμε
τα σπουργίτια κυνηγούμε
ξυνοκορόμηλα σαν δούμε
τρέχουμε να τα γευθούμε.

Και στο σπίτι σαν γυρνάμε
τα κορόμηλα ξερνάμε
το πρωί όταν ξυπνάμε
όλα πάλι τα ξεχνάμε.

Για παιχνίδια πάλι πάμε
κότες, γάτες κυνηγάμε
με σφενδόνες τα χτυπάμε
και πολύ τα τυραννάμε.

Στα ποτάμια κολυμπάμε
νεροφίδες κυνηγάμε
ήρθε η ώρα για να φάμε
και στο σπίτι μας γυρνάμε.

Έτσι πέρναγε η ζωή μας
παίζαμε με την ψυχή μας
δίχως άγχος και πιέσεις
κι ας μην είχαμε ανέσεις.

Ύστερα από τόσα χρόνια
που ήρθαν στα μαλλιά μας χιόνια
ζούμε με τις αναμνήσεις
της ζωής μας τις θυμήσεις.

Ευθύμιος Τσαμαδιάς

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ
(Συνέχεια)
Στα προηγούμενα Καστελ-

λιώτικα Νέα περιγράψαμε 
εικόνες από τα δρώμενα στο 
χωριό μας το καλοκαίρι. Ένα 
θέμα ήταν οι διακοπές των 
ξενιτεμένων στο χωριό μας. 
Συγκινητικές στιγμές και γι’ 
αυτούς που ήρθαν και για αυ-
τούς που τους υποδέχθηκαν.
Εδώ έγινε η παράλειψη 

αναφοράς της επίσκεψης στο 
χωριό μας των αδελφών Γε-
ωργίας και Χριστίνας Γεωρ. 
Σταματέλου από τη Νέα Υόρ-
κη. Η παρουσία τους στο χω-
ριό ήταν έντονη και φάνηκε 
μετά τον εκκλησιασμό της 
Κυριακής που όλοι χαιρέτισαν 
εγκάρδια και συνομίλησαν 
με τις αδελφές Γεωργία και 
Χριστίνα. Άλλωστε τις μέρες 
που έμειναν συναντήθηκαν 
με όλους τους παλιούς γνω-
στούς, φίλους και συγγενείς. 
Όπως πάντα γενναιόδωρες 
άφησαν και τον οβολό τους 
εκεί που έπρεπε.
Συγγνώμη κορίτσια για την 

παράλειψη. Σας αγαπάμε 
από τότε που ήμασταν μικρά 
παιδιά, που παίζαμε κρυφτό. 
Καλό χειμώνα.

ΘΑΝΑΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ

Αριθμός Λογαριασμού 
6391-010171-645
Τράπεζα Πειραιώς
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(Συνέχεια στη σελίδα 6)

ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΑΣ ΑΠΕΣΤΕΙΛΑΝ
  ΕΥΡΩ
Μάριαν Μενελάου Τσάκαλου Αθήνα 100
Καίτη συζ. Νικ. Δημ.Κυριαζή Αθήνα 25
Μαρία Παπαϊωάννου Αθήνα 20
Τριαντάφυλλος Ουγούρογλου Αθήνα 100
Μαρίνα Στοφόρου Αθήνα 50
Νίκος Ι. Μακρής Αθήνα 20
Ιωάννης Αθαν. Μακρής Καστέλλια 50
Άδωνης Γερομήτσος Καστέλλια 50
Ιφιγένεια Αποστολοπούλου-Μουταβελή Αθήνα 50
Ελένη Ραυτοπούλου-Παπαϊωάννου Αθήνα 25
Λουκία Περεκτσόγλου-Παπαϊωάννου Έδεσσα 25
Ιωάννης Ηλ. Μακρής Αθήνα 50
Παναγιώτης Ι. Παπαϊωάννου Αθήνα 20

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
• Η Φούλη Αγοργιανίτου - Τσακνιά εις μνήμη του αδελφού 

της Δήμου με τη συμπλήρωση τριών χρόνων, για τους σκοπούς 
του συλλόγου μας, μας πρόσφερε 40€.

• Η Δέσποινα Ζαχ. Τσακρή, στη μνήμη της Αθανασίας Χρ. Πα-
παγεωργίου και της Καλλιόπης Νικ. Τσακρή, προσφέρει 100€ για 
τις ανάγκες της εφημερίδας «Καστελλιώτικα Νέα».

• Ο Παναγιώτης Κοτσιμπός μας πρόσφερε 100€ για τους σκο-
πούς του συλλόγου μας εις μνήμη της συζύγου του Μαρίας.

• Ο Αργύρης Λαζαρίμος πρόσφερε στο σύλλογό μας 30€ εις 
μνήμη της αποθανούσης μητέρας του Αναστασίας.

• Οι αδελφές Νικολίτσα και Πόπη Ηλ. Μοσχολιού προσφέ-
ρουν από 50€ (σύνολο 100) εις μνήμη της θείας τους Αναστα-
σίας Λαζαρίμου.

• Οι οικογένειες Αθανασίου Παν. Παπανικολάου και Ευαγγέ-
λου Παν. Παπανικολάου,αντί στεφάνου στη μνήμη του αδελ-
φού τους Ευθυμίου κατέθεσαν υπέρ του συλλόγου, το ποσό 
των διακοσίων ευρώ (200).

• Η Κατερίνα Μακρή εις μνήμη του συζύγου της Νικολάου 
Ασημάκη Μακρή πρόσφερε για τους σκοπούς του Συλλόγου μας 
το ποσό των 150€.

• Η Νίκη Γεωργίου Μοσχολιού πρόσφερε 50€ στο Σύλλογό 
μας εις μνήμη της Αναστασίας Λαζαρίμου.
Τα «Κ.Ν.» εκφράζουν τις ευχαριστίες τους για τις προσφορές 

και συλλυπούνται ολόθερμα της οικογένειες των θανόντων.
ΔΩΡΕΑ
Ο Παναγιώτης Κοτσιμπός αποστέλλει 100 ευρώ στο σύλλογο 

των εν Αθήναις Καστελλιωτών στη μνήμη της συζύγου του Μα-
ρίας.

ΔΙΟΡΘΩΣΗ
Στα τελευταία «Κ.Ν.» και στην στήλη ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ στην τελευ-

ταία προσφορά έγινε ένα σοβαρό λάθος στο επώνυμο που θα 
μπέρδεψε τους αναγνώστες. Η σωστή ανακοίνωση είναι:

• Η Άννα Γεωργίου ΜΟΝΟΓΙΟΥ στη μνήμη του συζύγου της 
Γεωργίου ΜΟΝΟΓΙΟΥ πρόσφερε στο σύλλογό μας 30€. Ζητάμε 
συγγνώμη από την κυρία ΜΟΝΟΓΙΟΥ.

Λίγα λόγια για το βιβλίο του 
Βαγγέλη Κωτσίκη με τίτλο: 
«ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡ. ΧΑΛΑΤΣΑΣ, 
ο Στοχαστής, ο Δικηγόρος, ο 
Καστελλιώτης». Αποτελείται 
από δύο μέρη και έχει γρα-
φεί με σκοπό να παρουσιάσει 
στο ευρύτερο κοινό και ιδιαί-
τερα στους συντοπίτες του 
καστελλιώτες, το πολύπλευ-
ρο και πολυσχιδές πνευματι-
κό του έργο.
Το πρώτο μέρος περιλαμ-

βάνει συνοπτική βιογραφία - 
πορτρέτο, πληροφορίες από 
την υπερεξακονταετή άσκη-
ση της δικηγορίας, καθώς και 
την παρουσία και την κοινω-
νική και πολιτιστική του προ-
σφορά στα Καστέλλια Φωκί-
δας, του τόπου του.
Το δεύτερο μέρος περιλαμ-

βάνει συνοπτική και περιεκτι-
κή παρουσία των βιβλίων του 
Δημήτρη Χρ. Χαλατσά.
Μεγαλύτερη έκταση στο 

βιβλίο δίνεται σε δύο βιβλία 
του Δημήτρη Χρ. Χαλατσά με 
τίτλους: «Καστελλιώτικα» και 
«Σχεδίασμα Αυτοβιογραφίας» 
που σχετίζονται και αφορούν 
τα Καστέλλια.
Το βιβλίο του Βαγγέλη Κω-

τσίκη (όπως γράφει το οπι-
σθόφυλλο) δε διεκδικεί πρω-
τοτυπία, αφού το πρωτογε-
νές υλικό του έχει αντληθεί 
από τα περιεχόμενα των δύο 
παραπάνω βιβλίων.
Μόνη φιλοδοξία του συγ-

γραφέα είναι να μη χαθεί, ό,τι 
έχει γράψει ο Δημήτρης Χρ. 
Χαλατσάς μέχρι σήμερα σε 

διάφορα έντυπα και βιβλία 
(ποίηση, λαογραφία, ιστορία 
κ.λπ.) για τα Καστέλλια Φω-
κίδας.
Από το βιβλίο επιλέξαμε 

συγκεκριμένα αποσπάσμα-
τα που έχουν άμεση σχέση 
με τη λαογραφία και ιστορία 
του χωριού μας («Καστελλιώ-
τικα», «Λαογραφία» και «Λεξι-
λόγιο Τοπικής Διαλέκτου Κα-
στελλίων Φωκίδας»).
Αρχίζουμε με την προδημο-

σίευση επιλεγμένων αποσπα-
σμάτων από το βιβλίο του 
Βαγγέλη Κωτσίκη με τα «Κα-
στελλιώτικα» ποιήματα.
Τα «Καστελλιώτικα» Α΄ και 

Β΄ Επιλογή, που αφορά και 
απευθύνεται κυρίως στους 
Καστελλιώτες, (αφού γι’ αυ-
τούς γρά φτηκαν και δημοσι-
εύτηκαν για πενήντα και πα-
ραπάνω χρόνια στην εφημερί-
δα μας «Καστελλιώτικα Νέα») 
και παρότι για το δημιουργό 
τους «δε διεκδι κούν ποιητικές 
δάφνες», εμείς επιμένουμε να 
δίνουμε ιδιαίτερη σημασία σ’ 
αυτά, γι’ αυτό και η παρου-
σίαση του είναι εκτενέστερη.
Προσεγγίζοντας τα «Κα-

στελλιώτικα» προσεκτικά 
εντοπίσαμε σ’ αυτά έναν με-
γάλο λαογραφικό και γλωσ-
σικό πλούτο, που η μεγάλη 
νοσταλγία του ποιη τή μάς 

διέσωσε, και δημοσιεύοντας 
τα μάς τα κληροδότησε για 
να μη χαθεί ή ξεχαστεί η πο-
λιτιστική μας παράδοση (πα-
ραδοσιακή λαογραφία).
Οι ποιητικές αυτές ρίμες 

γράφτηκαν αποκλειστικά για 
τους αναγνώστες της εφημε-
ρίδας «Καστελλιώτικα Νέα». 
Τα «Καστελλιώτικα» ποιήμα-
τα που φτάνουν περίπου τα 
ενενήντα και στις δύο Επιλο-
γές, περιέχουν πολλά χρήσι-
μα λαογραφικά και γλωσσι-
κά στοιχεία των Καστελλίων 
Φωκίδας.
Για τους καστελλιώτες ανα-

γνώστες, ωστόσο, και ιδιαίτε-
ρα για κάποιους παλιότερους 
από εμάς, τα «Καστελλιώτι-
κα» αποτελούν μία εκλαϊκευ-
μένη προ σέγγιση τόσο της 
λαογραφίας του χωριού μας, 
όσο και του γλωσσικού ιδιώ-
ματος (διάλεκτο) των Καστελ-
λίων Φωκίδας, του τόπου 
μας δηλαδή, που αν και είναι 
έμμετρα, ιδιότυπα και απλά 
διατυπωμένες οι ρίμες τους, 
αντανακλούν τα χαρακτηρι-
στικότερα στοιχεία της πα-
ράδοσης και της πολιτιστικής 
κληρονο μιάς των παλιότερων 
ιδιαίτερα καστελλιωτών, που 
τη βίωσαν ως κυρίαρχο μέρος 
της βασικής τους κουλτού-
ρας, κατά την παιδική τους 
ηλικία. Ο δημιουρ γός των 
«Καστελλιώτικων», αυτό το 
κομμάτι της κουλτούρας ανα-
ζητάει και την επικαλείται σε 
όλα σχεδόν τα ποιήματά του 
με μεγάλη νοσταλγία.
Πριν προχωρήσουμε στην 

παρουσίαση των δύο αυτών 
επιλογών του βιβλί ου του 
«Καστελλιώτικα» Α΄ και Β΄ 
Επιλογή, και προκειμένου ο 
νέος στην ηλι κία αναγνώστης 
καστελλιώτης ή ο φίλος των 
Καστελλίων να μυηθεί, έστω 
και αμυδρά, και να γίνει κοι-
νωνός ή και να υιοθετήσει 
μέρος αυτής της παράδο σης 
που χάνεται, προκρίναμε 
να προτάξουμε εισαγωγικά 
κάποια στοιχεία αυτής της 
παράδοσης και στη συνέχεια 
να διευκρινίσουμε ορισμένα 
απ’ αυτά που είναι χρήσιμα 
για την κατανόηση των «Κα-
στελλιώτικων» ποιημάτων. 
Για τη διευκόλυνση των ανα-
γνωστών παρατίθεται τέλος, 
πέραν των αποσπασμά των ή 
και αυτούσιων των «Καστελ-
λιώτικων» ποιημάτων και το 
γλωσσάριο όλων αυτών των 
ποιημάτων, καθώς και γλωσ-
σάριο της αυθεντικής προφο-
ράς των ιδιόλεκτων καστελ-
λιώτικων λέξεων.
Στις σελίδες του βιβλίου 

«Καστελλιώτικα» Α΄ και Β΄ Επι-
λογή, ο ποιη τής δίνει ανάγλυ-
φες τις εικόνες από τις καθη-
μερινές ασχολίες τωv ανθρώ-
πων (γεωργική, κτηνοτροφι-
κή και κοινωνική ζωή), όπως 
είναι για παράδειγμα, η σπο-
ρά των δημητριακών, (όργω-
μα, σβάρνισμα), ο θερισμός, 
το αλώνισμα, η συγκέντρωσή 
τους, το άλεσμά τους, καθώς 
και το ψήσιμο του ψωμιού. Η 
καλ λιέργεια του καπνού (αρ-
μάθιασμα, λιάσιμο, ταμπά-
κιασμα), η αμπελουργία (τρύ-
γος), η προμήθεια των καυσό-
ξυλων, η επαγγελματική ζωή 

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ
(ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗ ΚΩΤΣΙΚΗ)

Α: ΤΑ «ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΙΚΑ» ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡ. ΧΑΛΑΤΣΑ
των ανθρώπων, ολόκληρος ο 
λαϊκός μας πολιτισμός, από 
την υφάντρα με τον αργαλειό 
της ως το πήξιμο του τυριού 
και των άλλων γαλακτοκομι-
κών προϊόντων, αποτελούν 
και παραπέμπουν, όπως 
ήταν αρκετές δεκαετίες πριν. 
Έτσι, ολόκληρος ο λαϊ κός 
πολιτισμός μας πρόβαλε και 
προβάλλει διαχρονικά ενιαίος 
και αδιαίρε τος, αλλά πάντοτε 
παρών.
Νοσταλγώντας όλα αυτά 

που χάθηκαν ο Δημήτρης Χρ. 
Χαλατσάς θέλησε από νωρίς 
να τα περισώσει και να τα 
ενσωματώσει ως τρόπο ζωής 
(κουλτού ρα) και να τα μετα-
δώσει έμμετρα στους μετα-
γενέστερους. Άλλωστε, αυτό 
έκαναν ή προσπάθησαν να 
κάνουν και άλλοι σύγχρονοί 
του που και αυτοί βίωσαν 
με το δικό τους τρόπο τη 
διασωζόμενη σε ορισμένες 
ορεινές περιοχές της χώρας 
την πολιτιστική παράδοση, 
να τη συντηρήσουν και να 
τη μεταδώ σουν, όσο πιο αυ-
θεντικά μπορούσαν στις νεό-
τερες γενιές, ο καθένας με το 
δικό του ιδιαίτερο τρόπο.
Στην παρούσα εργασία θα 

αρκεστούμε να παραθέσουμε 
αποσπασματικά ή και αυτού-
σια αρκετά «Καστελλιώτικα» 
ποιήματα και να προβούμε 
σε μια ενδεικτική κατάταξη, 
κατηγοριοποίησή τους, σε θε-
ματικές ενότητες με κριτή ριο 
τόσο το περιεχόμενό τους, 
όσο και τη λαογραφική τους 
σημασία. Σε κάθε ομαδοποίη-
ση θα γίνεται και ένας συνο-
πτικός σχολιασμός με σκοπό 
την ευκο λότερη κατανόησή 
τους από τους μη μυημένους.
Πέραν της παραπάνω προ-

σέγγισης θα παρατεθούν και 
γνωμικά, παροι μίες, ατόφιες 
ιδιωματικές φράσεις που δι-
ασώθηκαν και συζητούνται 
ακόμα και σήμερα στο χωριό 
μας και κρύβουν μέσα τους 
«παλιές αλήθειες», «περι-
παικτικά περιστατικά», «δι-
ατύπωση διάφορων ευχών», 
«ευτράπελα και άλλα παρά-
ξενα», αλλά και όλος ο λεκτι-
κός παραδοσιακός πλούτος 

που απαρτίζει το ιδιωματικό 
γλωσσάριο της εποχής, για 
να μπορέσει ο προσεκτικός 
αναγνώστης να εκμαιεύσει 
τα απαραίτητα στοιχεία που 
εμπεριέχονται στα «Καστελ-
λιώτικα» του Δημήτρη Χρ. Χα-
λατσά.
Όλα τα «Καστελλιώτικα» 

κατά γενική ομολογία είναι 
ένας αναντικατά στατος λε-
κτικός πλούτος και απεικο-
νίζουν με λαγαρό και διαυγή 
τρόπο την «ιδιωματική κα-
στελλιώτικη ντοπιολαλιά», 
όπως: τοπωνύμια, τοποθε-
σίες της περιοχής του χωριού 
μας, περίεργα ονόματα των 
ανθρώπων, των ζώων και 
των πουλιών» που με έμμε-
τρο και απλό τρόπο έχει κα-
ταγράψει και προσπα θεί να 
διασώσει ο ίδιος ο ποιητής, 
αλλά και να συντηρήσει τα δο-
μικά στοιχεία που χαρακτη-
ρίζουν την πολιτιστική μας 
παράδοση. Όλον αυτόν τον 
γλωσσικό πλούτο ο ποιητής 
φρόντισε να τον κάνει κτήμα 
περισσότερων αναγνωστών 
με το άλλο του βιβλίο: «Λεξι-
λόγιο Τοπικής Διαλέκτου Κα-
στελλίων Φωκίδος».
Τα «Καστελλιώτικα» ποιή-

ματα θα μπορούσαν να ομα-
δοποιηθούν, όπως αναφέρ-
θηκε, στις παρακάτω θεμα-
τικές ενότητες ανάλογα με τη 
λαογραφική τους κατάταξη: 
Α. Περιοδικά και περιστατι-
κά λατρευτικά έθιμα (Γιορτές 
και πανηγύρια). Β. Ελληνικά 
έθιμα του γάμου. Γ. Αγροτικά 
εποχικά έθιμα (Ασχο λίες των 
κατοίκων. Αγροτική και ποι-
μενική ζωή). Δ. Παιχνίδια και 
άλλες εξω σχολικές δραστη-
ριότητες. Ε. Εποχές του χρό-
νου και φυσικά φαινόμενα. 
ΣΤ. Παραδοσιακά φαγητά. 
Ζ. Ζώα και πουλιά. Η. Λαϊκός 
βίος και επαγγέλματα. Θ. Χα-
ρακτηριστικοί τύποι ανθρώ-
πων του χωριού. Ι. Διάφορα 
άλλα ποιήματα χωρίς ένταξη 
σε ομάδα. ΙΑ. Καστελλιώτικες 
παροιμίες και παροιμιακές 
εκφράσεις. IB. Παλιές ιστορί-
ες σε ρίμες. ΙΓ. Νοσταλγικές 
επικλήσεις του ποι ητή. ΙΔ. 
Λέξεις με καστελλιώτικη προ-
φορά. ΙΕ. Ονόματα συνοικιών 
(γειτο νιών) του χωριού. ΙΣΤ. 
Τοπωνύμια Καστελλίων. ΙΖ. 
Παρωνύμια (παραγκώμια) 
Καστελλίων.

ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
Από την συλλογή του Χρ. Δ. Χαλατσά.
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(Συνέχεια από τη σελίδα 5)
Η ΕΘΙΜΙΚΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΤΑ «ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΙΚΑ»
Α. Περιοδικά και περιστα-

τικά λατρευτικά έθιμα
(Γιορτές, πανηγύρια, λιτα-

νείες)
Ι. Τα έθιμα των Χριστου-

γέννων και της Πρωτοχρο-
νιάς στα «Καστελλιώτι κα» 
ποιήματα: «Κάλαντα Χρι-
στουγέννων και Πρωτοχρο-
νιάς» και «Χριστόημερα»
Στα παρακάτω «Καστελ-

λιώτικα» περιέχονται βασικά 
περιοδικά λατρευτικά έθιμα: 
Τα Κάλαντα των Χριστουγέν-
νων και της Πρωτοχρονιάς 
που έψαλαν οι μαθητές του 
δημοτικού σχολείου ομαδικά 
την εποχή εκείνη και αποτε-
λούσαν μια από τις βασικές 
σχολικές και κοινωνικές εκδη-
λώσεις που τη σχεδίαζαν οι 
δάσκαλοι οι οποίοι και όριζαν 
οι ίδιοι τις συνοικίες και γειτο-
νιές του χωριού, που θα τρα-
γουδούσε η κάθε ομάδα.
Στο ποίημα «Κάλαντα Χρι-

στουγέννων» ο ποιητής περι-
γράφει τον τρόπο που πλησί-
αζαν το κάθε σπίτι τα παιδιά 
με τους στίχους:

«Κάλαντα Χριστουγέννων»
...Κάθε Χριστού
- κι Αϊ Βασιλειού-
τις γειτονιές του Καστελλιού
τις γέμιζε η καρδιά μας.
Πώς να τα ειπώ συγχωριανοί,
με τι λαλιά με τι φωνή
τα ντέρτια τα παλιά μας;
... Χριστούγεννα ανήμερα
- παραμονές σα σήμερα-
απ’ το πρωί ολημέρα
- Εδώθε κι από Πέρα-
ελέγαμε τα κάλαντα.
Δυο-δυο, τρεις-τρεις με τι χαρά
- είχαν ορίσει τη σειρά
από μέρες οι δασκάλοι-
(μη μπερδευτούμε πάλι
κι αρχίσει τσακωμός
και γίνει σκοτωμός
καλαντοχαλασμός)
- Θειακούλα να τα ειπούμε
κι μεις για ν’ αηκουστούμε
και μεις να φιλευτούμε-
- Θειακούλα να τα πούμε
όσο καλά μπορούμε.
«... Καλήν ημέρα άρχοντες
αν είναι ο ορισμός σας 
Χριστού τη θεία γέννηση
να ειπώ στ’ αρχοντικό σας...»

Η ανταμοιβή για τον κόπο 
των μικρών τραγουδιστάδων 
ήταν ό,τιδήποτε υπήρχε δια-
θέσιμο σε κάθε σπιτικό που 
τραγουδούσαν ή και χρήμα-
τα.
Άλλο ένα από τα έθιμα των 

Χριστουγέννων που περιγρά-
φει στο ίδιο «Καστελλιώτικο» 
ποίημα ο ποιητής ήταν το 
ομαδικό σφάξιμο των χοιρι-
νών την παραμονή των Χρι-
στουγέννων:
.....(Τι είν’ το κακό στη γειτο-
νιά;)
Βόηθα Χριστέ και Παναγιά!
Τι ουρλιαχτό, τι γρυλητό
ξεσχίζει τον αγέρα
τέτοια χρονιάρα μέρα;
- ακούγεται αναφυλητό-
βοήθα Χριστέ και Παναγιά!
- Μη σφάζει ο Ηρώδης τα παι-
διά;
Όχι! Γελάστε από καρδιά.
Τα χοιρινά μας σφάζονται
κι οι αυλές αναταράζονται.
Χριστούγεννα ανήμερα...
Άλλο έθιμο της Πρωτοχρο-

νιάς που περιγράφει το «Κα-
στελλιώτικο» ποίη μα «Πρω-
τοχρονιά» ήταν η ανταλλαγή 
γλυκών (μπακλαβάδες, με-
λομακάρονα, κουραμπιέδες 
κ.λπ.) που γινόταν με επίσκε-
ψη από σπίτι σε σπίτι και με 
πρωταγωνιστές πάλι τα παι-
διά.

«Έθιμο Πρωτοχρονιάς»
....-Πρωτοχρονιά σαν ψέματα-
με τα καλά φορέματα
με τα πολλά φιλέματα
και με τους μπακλαβάδες
στα πιάτα μας βαλμένους
με μπόλια τυλιγμένους ψημέ-
νους, μελωμένους
- αξέχαστες γιορτάδες-
μικρά παιδιά σα βγαίναμε
στα σπίτια τους πηγαίναμε
με της γιορτής τον τόνο
για τον καινούργιο χρόνο.
Στο «Καστελλιώτικο» ποίη-

μα τα «Κάλαντα της Πρωτο-
χρονιάς» είχαν άλλο σκοπό 
για τα παιδιά.

«Κάλαντα
της Πρωτοχρονιάς»

«Αρχιμηνιά κι αρχιχρονιά»
Παραμονή Πρωτοχρονιά
- χωριανοί μου και γειτόνοι-
τα λέγαμε όλο χαρές
μέσα σε σπίτια και σ’ αυλές
λεφτά για να μαζέψουμε

28η Οκτωβρίου
στα Καστέλλια

Το Φθινόπωρο είναι από τις 
πιο όμορφες εποχές να επι-
σκεφθεί κανείς το χωριό μας. 
Θυμάμαι μια έκθεση που εί-
χαμε γράψει στο σχολείο με 
θέμα «Φθινοπωρινή πολυ-
χρωμία» και ήταν από εκείνες 
τις φορές που ζωντανεύουν 
μπροστά στα μάτια σου οι ει-
κόνες και προσπαθείς να τις 
περάσεις στο χαρτί. Εκείνη 
η έκθεση -που φυσικά ανα-
φερόταν στα Καστέλλια, είχε 
φθάσει να δημοσιευτεί και 
στα Καστελλιώτικα Νέα. Μια 
από τις πρώτες μου απόπειρες 
ως συγγραφέας.
Το χωριό μας μπορεί να γί-

νει πηγή έμπνευσης. Αυτό το 
διαπίστωσα ακόμη μια φορά 
περπατώντας -όπως συνηθί-
ζω- μέχρι τελικής πτώσεως. 
Σπίτι της λογοτεχνίας στα 

Καστέλλια; Γιατί όχι;
Θυμήθηκα όμως και την 

πρόταση που είχα κάνει για 
δημιουργία «Σπιτιού της λο-
γοτεχνίας» στο χωριό μας. Με 
αυτόν τον τρόπο θα μπορού-
σε επιτέλους να αξιοποιηθεί 
πραγματικά και ο Δημοτικός 
Ξενώνας.
Σε συνδυασμό και με τη 

Δημοτική Βιβλιοθήκη, τα Κα-
στέλλια θα μπορούσαν και 
πάλι να πάρουν τα σκήπτρα 
εκεί που έχουν και το συγκρι-
τικό πλεονέκτημα σε σχέση με 
όλα τα υπόλοιπα χωριά της 
περιοχής: Στην καλλιέργεια 
των γραμμάτων και του πολι-
τισμού.
Αντιγράφω από την Καθημε-

ρινή μερικές πληροφορίες για 
ένα τέτοιο «Σπίτι της Λογοτε-
χνίας» που λειτουργεί στην 
Πάρο 

«…Στο χώρο του «Σπιτιού» 
προσφέρονται οι κατάλληλες 
συνθήκες για συγγραφική ή 
μεταφραστική εργασία (14 
δωμάτια, βιβλιοθήκη, λεξικά, 
ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κ. 
ά.), και θα λειτουργεί σ’ όλη τη 
διάρκεια του χρόνου. Οι συγ-
γραφείς και οι μεταφραστές 
θα μπορούν να φιλοξενηθούν 
εκεί για περίοδο από δύο 
εβδομάδες ως τρεις μήνες. 
H διαμονή είναι δωρεάν για 
τους Ευρωπαίους συγγραφείς 
και μεταφραστές και για τους 
συγγραφείς άλλων χωρών η 
ημερήσια καταβολή ανέρχε-
ται σε 15 ευρώ την ημέρα. Οι 
συγγραφείς για να μπορέσουν 
να φιλοξενηθούν εκεί, θα πρέ-
πει να έχουν ένα σχέδιο γρα-
φής ή μετάφρασης. Επιπλέον 

οι μεταφραστές θα πρέπει να 
έχουν υπογράψει συμβόλαιο 
με κάποιον εκδοτικό οίκο.
Στις υποχρεώσεις των φι-

λοξενουμένων περιλαμβάνο-
νται η δέσμευση να αναφέ-
ρουν στην έκδοση της δου-
λειάς τους ότι η μετάφραση 
ή η συγγραφή του έργου τους 
έγινε στην Πάρο. Επίσης, όσο 
είναι δυνατόν από την πορεία 
της δουλειάς, θα ήταν επιθυ-
μητό να μετέχουν στην τοπική 
πολιτιστική ζωή»
Για σκεφτείτε τι θα σήμαινε 

για το χωριό μας η φιλοξενία 
συγγραφέων και μεταφρα-
στών που θα ανέφεραν τα Κα-
στέλλια στο έργο τους…
Και μάλιστα τη στιγμή που 

ο Διαγωνισμός Διηγήματος 
«Στέλιος Ξεφλούδας» ανα-
βαθμίστηκε με τη συμμετοχή 
του Εθνικού Κέντρου Έρευνας 
και Διάσωσης Σχολικού Υλικού 
(ΕΚΕΔΙΣΥ) και της ιστοσελίδας 
literature.gr που θα μπορού-
σαν να είναι αρωγοί σε μια 
τέτοια πρωτοβουλία.

Στην Παύλιανη
και στην Καστριώτισσα
Πήγα μια εκδρομή στην 

Παύλιανη και ακολουθήσα-
με το μονοπάτι στο θεματικό 
πάρκο. Απολαυστικός και δι-
ασκεδαστικός περίπατος. Με 
απλά μέσα οι άνθρωποι εκεί 
ανέδειξαν το ποτάμι τους και 
το έκαναν πόλο έλξης για χι-
λιάδες επισκέπτες όλο το χρό-
νο.
Η δραστήρια Καστριώτισσα 

ακολούθησε το παράδειγμα 
και εγκαινίασε φέτος το δικό 
της θεματικό πάρκο.
Μόνο εμείς στα Καστέλλια 

στρέφουμε την πλάτη μας 
στο ποτάμι με εξαίρεση το 
πάρτι νεολαίας. Δεν το αφή-
νουμε απλώς στην τύχη του, 
αλλά πετάμε και σκουπίδια ή 
μπάζα όπου βρούμε.
Ελάχιστοι το περπατάνε ή το 

εξερευνούν.
Ο ιστορικός μας μύλος ρη-

μάζει, την ώρα που στην Παύ-
λιανη έχουν αναδείξει τον 
μύλο που υπήρχε και μπορεί 
κανείς να τον επισκεφθεί και 
να κατανοήσει πως λειτουρ-
γούσε. Είναι θλιβερό να πρέ-
πει να φθάσω ως την Παύλια-
νη για να δείξω στα παιδιά 
μου πως λειτουργούσε ένας 
νερόμυλος…
Τι θα σήμαινε για τα Καστέλ-

λια η ανάδειξη του μύλου και 
του ποταμιού μας;
Μήπως λιγότερη εξάρτηση 

από την γνωστή Εταιρία;
ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΟΦΟΡΟΣ

ΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΗ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΟΔΗ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ
(ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗ ΚΩΤΣΙΚΗ)

Α: ΤΑ «ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΙΚΑ» ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡ. ΧΑΛΑΤΣΑ

να πάμε να τα παίξουμε
δεκάρες, κοσαράκια
με άλλα γειτονάκια
αδελφοξαδερφάκια.
Παίρναμε μπάλα από μπρο-
στά
άγνωστα σπίτια και γνωστά,
είμαστε φρέσκοι πάλι,
της κάθε μιας νοικοκυράς
ο κεφαλίτης κι ο μπελάς
(τα είχαν πει και άλλοι).
Μα εμείς δε χαμπαρίζαμε
- είχαμε βγει μαστόροι-
απ’ την αρχή αρχινίζαμε
«Αρχιμηνιά και 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 λεφτά, σε πράγματα,
κι οι μικροί οι μικρότεροι
οι πιο αδυνατότεροι
άρχιζαν οι καημένοι
- ήταν άδικημένοι-
αρχίζανε τα κλάματα...
Με το ποίημα «Χρηστόη-

μερα» συμπληρώνονται τα 
έθιμα των Χριστουγέννων και 
της Πρωτοχρονιάς.

«Χρηστόημερα»
Κείνες τις μέρες τις παλιές 
(παραμονή ήταν του Χριστού)
στα χρόνια τα αλλοτινά
- χρόνια αλησμονημένα-
εσφάζονταν τα χοιρινά.
Μέχρι να ‘ρθει τ’ Αϊ Βασιλειού
στο πόδι οι νοικοκυρές.
...Λιώναν τη λίπα καζανιά
βγαίναν τις τσιγαρήθρες
σκέπαζαν στάμνες πασπαλά,
εμοίραζαν τις πασταριές
και γιόμιζαν τις νοματιές.
...Κι άναβαν πυρωμένες
οι γάστρες πάνω στη φωτιά,
αράδα-αράδα τα ταψιά
με φουσκωτές τις πίτες
με τα «ψωμιά με τα κρασιά
κι απ’ την αχνή τη μυρωδιά,
οι μύτες μας σπασμένες.
....Ας ήταν να ‘ρθει μια βραδιά
με τις γιορτές-με το καλό-
μ’ ένα ταψί με μπακλαβά
ψημένο μυρωδάτο
και να σας έχω συντροφιά
με το κρασί μας το παλιό,
πιέστε! και άσπρο πάτο!

ΓΛΩΣΣΑΡΙ
«ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΙΚΩΝ»

Παράλληλα με την προδη-
μοσίευση αποσπασμάτων 
από το βιβλίο του Βαγγέλη 
Κωτσίκη παραθέτουμε και το 
σχετικό «Γλωσσάρι» για την 
ευκολότερη κατανόηση των 
«Καστελλιώτικων» ποιημά-
των του Δημήτρη Χρ. Χαλα-
τσά.
Θειακούλα (η) = Η θεία 

(χαϊδευτικό της θείας)
Κεφαλίτης (ο) = Ο πονοκέ-

φαλος
Λίπα (η) = Το χοιρινό λίπος
Μπόλια (η) = Η ποδιά, η 

πετσέτα
Νοματιές (οι) =Παραγεμι-

σμένα έντερα με συκώτι, ρύζι 
και μυρωδικά
Πασπαλάς (ο) = Κομμάτι 

βραστού χοιρινού κρέατος 
αποθηκευμένου με το λίπος 
του σε πήλινο δοχείο για το 
χειμώνα
Τσιγαρήθρες (οι) = Το απο-

μεινάρι (κρέατος ή λίπους) 
από το χοιρινό λίπος, όταν 
το λιώνουν        (Συνεχίζεται)

ΚΑΦΕΣ – ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ – ΨΗΣΤΑΡΙΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΙΑ ΓΑΜΟΥΣ - ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ - ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ - ΑΝΕΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

OKSANA GALCHAK
ΤΗΛ. 22650 – 91890 • ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ
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Χαλατσάς Παναγιώτης Α. 8 Καστέλλιον γεωργός Β
Παπαευθυμίου Γεώργιος Α. 10 » ορφανός Γ
Κουτρούμπας Σπυρ. Ευθ. 10 » » Δ
Λευκαδίτης Νικ. Αν. 10 » γεωργός Γ
Κολοκυθάς Ανδρέας Ι. 10 » » Γ
Μακρής Ασημάκης Νικ. 9 » ποιμήν Γ
Στεργιόπουλος Ιωάννης Αντ. 9 » ορφανός Γ
Σταματέλος Αντώνιος Χρ. 7 » γεωργός Β
Λέζας Ταξιάρχης  Σπυρ. 10 » » Γ
Σεγδίτσας Λάμπρος Α. 8 » » Β
Χριστοδούλου Παναγ. Κ. 8 » » B
Βέλλιος Δημήτριος Ιωαν. 9 » » Γ
Σίμου Βασιλική Νικ. 8 » » Γ
Δροσόπουλος Δημήτρης Νικ. 9 » » Γ
Δροσοπούλου Αναστασία Νικ. 10 » » Δ
Μοσχολιού Ευαγγελία Γ. 8 » » Β
Τσακρή Ζαχάρω Φ. 8 » ορφανή Β
Ζαγγανάς Ιωαν. Αθαν. 8 » γεωργός Β
Σκωλίκης Δημήτριος Ηλ. 8 » έμπορος Γ
Κάντζος Νικόλαος Ιωαν. 10 » γεωργός Γ
Δερμάνης Ταξιάρχης Αθαν. 8 » » Β
Σταματέλος Γεώργιος Ιωαν. 8 » » Β
Χαλατσάς Απόστολος Δ. 9 » » Γ
Γραβιάς Αναστάσιος Δ. 10 » » Γ
Σταματέλος Χρήστος Ιωαν. 11 » » Δ
Κοτσιμπός Κωνστ. Δ. 12 » » Δ
Καραπλής Πολύκαρπος Βασ. 8 » » Β
Κοτσιμπός Ηλίας Δημ. 9 » » Β
Μακρής Ιωάννης Αντωνίου 10 » ποιμήν Γ
Κουτρούμπας Ιωάννης Ευθ. 10 » ορφανός Β
Παπάς Ιωάννης Ανδρ. 11 » γεωργός Γ
Πιπέλιας Ηλίας Κωνστ. 11 » » Δ
Διέννης Νικόλαος Ν. 10 » ορφανός Γ
Προβιάς Δημήτριος Κ. 10 » γεωργός Γ
Παπανικολάου Ζήτρος Δ. 10 » » Γ
Κουτρούμπας Αθαν. Κ. 10 » χωροφύλαξ Γ
Πιπέλιας Γεώργιος Ν. 9 » γεωργός Γ
Κοτσίκης Ιωαν. Ν. 9 » » Γ
Σκωλίκης Παναγ. Ηλ. 10 » έμπορος Γ
Βέλλιος Παναγ. Ηλ. 9 » γεωργός Γ
Βέλλιου Ζαφείρα Γ. 10 » » Δ
Κοτσίκης Ανδρ. Ν. 11 » » Δ

Μακρής Ηλίας Ι. 11 » » Δ
Παπαδάκης Κωνστ. Παν. 11 » » Δ
Χαλατσάς Κωνστ. Ι. 11 » » Δ
Τσακρής Νικ. Ι. 11 » ορφανός Δ
Βέλλιου Δέσπω Γ. 8 » γεωργός Β
Γραβιάς Αθανάσιος 9 » » Β
Βέλλιος Ιωάννης Δημ. 8 » » Β
Λιακαυγέρης Ιωαν. Ευθ. 8 » ορφανός Β
Πιπέλιας Χαραλ. Κ. 8 » γεωργός Β
Κόλλιας Γεωργ. Ι. 8 » » Β
Τσακνιάς Κωνστ. Αντώνιος 9 » ορφανός Β
Κουτρούμπας Κωνστ. Κ. 9 » χωροφύλαξ Β
Κοτσιμπός Παναγ. Ν. 8 » γεωργός Β
Παπαευθυμίου Ευαγγ. Γ. 8 » » Β
Μακρής Δρόσος Π. 8 » » Α
Βέλλιος Ευθυμ. Δ. 7 » » Α
Κυριαζής Δημήτριος Π. 8 » έμπορος Α
Τσακρή Ζωΐτσα Γ. 8 » ορφανός Α
Μακρή Αναστασία Ι. 7 » ποιμήν Α
Περδίκης Γεώργιος Αθαν. 8 » γεωργός Α
Μακρής Δημήτριος Νικ. 8 » » Α
Κοτσίκης Ζήτρος Δημ.  » » Α
Μπάκας Πανουργιάς Δημ. 8 » » Α
Παπάς Δημήτριος Ανδρ. 8 » » Α
Τσακρής Νικόλαος Ηλ. 8 » ιερεύς Α
Χριστόπουλος Αργύρης Παν. 8 » ορφανός Α
Δερμάνης Αλεξ. Αθ. 9 Χλωμός γεωργός Β
Βέλλιος Λουκάς Δημ. 12 Καστέλλιον έμπορος Δ
Μακρής Αθαν. Ι. 12 » γεωργός Δ
Παπανικολάου Γεωργ. Ι. 9 Χλωμός ιερεύς Γ
Κρομμύδας Νικολ. Α. 12 Καστέλλιον γεωργός Δ
Παπάς Παναγ. Δ. 10 Χλωμός ορφανός Β
Σίμου Αντώνιος Παν. 10 » γεωργός Β
Κοτσίκης Δημήτριος Ιωαν. 9 Καστέλλιον » Β
Τσακρής Νικόλαος Φ. 8 » ορφανός Α
Μοσχολιός Γεώργιος Π. 9 » γεωργός Α
Προβιάς Θεμιστοκλής Κ. 8 » » Α
Χαλατσάς Χρήστος Ι. 8 » » Α
Χαλατσά Σοφία Χρ. 8 » » Α
Χαλατσά Μαρία Ευθ. 8 » » Α
Γραβιάς Νικόλαος Δούκα 7 » » Α
Μπάκας Σταμάτης Νικ. 7 » » Α

ΜΑΘΗΤΟΛΟΓΙΟΝ Δημ. Σχολείου Καστελλίου του Δήμου Δωριέων (Σχολ. έτος 1913 – 1914)
Ονοματεπώνυμον Ετών Χωριό Επάγ.πατρ. Τάξη Ονοματεπώνυμον Ετών Χωριό Επάγ.πατρ. Τάξη Ονοματεπώνυμον Ετών Χωριό Επάγ.πατρ. Τάξη

Χουλιάρας Χρήστος Αθ. 8 » » Α
Κολοκυθάς Γεώργιος Ιωαν. 8 » έμπορος Α
Χουλιάρας Αθαν. Ιωαν. 8 » γεωργός Α
Ζαγγανάς Γεώργιος Ιωαν. 7 » » Α
Κυριαζής Ηλίας Παν. 7 » » Α
Κοτσίκης Αθανάσιος Ιωαν. 7 » » Α
Κάντζος Κωνστ. Γρηγ. 7 » » Α
Παπανικολάου Δημητρ. Γ. 7 » » Α
Σίμος Ηλίας Παναγ. 7 Χλωμός » Α
Τσακνιάς Γεωργ. Δήμου 7 » » Α
Γραμματικός Αθανάσιος Παν. 10 » ποιμήν Γ 
Δούκας Ιωάννης Παν. 11 Καστέλλιον γεωργός Δ
Αγγελής Γεωργ. Αριστ. 11 » ορφανός Δ
Αγγελής Αγγελής Αριστ. 7 » » Α
Ζαγγανάς Ιωάννης Δημ. 11 » εργατικός Δ
ΛιάκοςΓεώργιος Κωστ. 8 Χλωμός ποιμήν Β
Παπαγεωργίου Ελένη Θρασ. 8 Καστέλλιον ιερεύς Γ
Κάντζου Κωνστ. Δημήτριος  » ορφανή Β
Μακρής Νικολ. Ιωαν. 8 » γεωργός Β
Τσακνιάς Αθαν. Νικ. 11 » ποιμένας Β 
Παπάς Αλέξανδρος Ευθυμίου 9 Χλωμός εργατικός Β
Γραμματικός Ιωάννης Παναγ. 9 » ποιμήν Β
Παπανικολάου Σπυρίδων Νικ. 7 » ιερεύς Α
Παπαευθυμίου Αθανάσιος 7 Καστέλλιον εργατικός Α
Γιαννόπουλος Ευστάθιος Γ. 9 » γεωργός Β
Παπανικολάου Γεώργιος Ανδ. 7 » » Α
Μακρή Παναγιού Νικ. 7 » ποιμήν Α
Κυριαζής Ιωάννης Παν. 7 » έμπορος Α
Παπάς Αντώνιος Ευθ. 7 Χλωμός εργατικός Α
Κουσουρής Δημήτριος Κων. 7 » γεωργός Α
Βέλιου Βασιλική Ηλία 8 Καστέλλιον » Α
Βασιλόπουλος Αθανάσιος Κ. 8 Προκοβονίκο γεωργός Α
Το σχολικό έτος 1913 – 1914 στο τετρατάξιο Δημοτικό 

Σχολείο του χωριού μας φοιτούσαν μαθητές Α΄ τάξης 40, Β΄ 
τάξης 32, Γ΄ τάξης 13, Δ΄ τάξης 15.
Από αυτούς 9 ήταν κορίτσια. Εκείνα τα χρόνια είχαν αρχί-

σει να στέλνουν οι γονείς και κορίτσια να μάθουν γράμματα.
Επίσης 13 μαθητές ήταν από τον Χλωμό.
Από τα επαγγέλματα των πατέρων φαίνεται ότι τα κύρια 

ήταν γεωργοί και ποιμένες.
Υπήρχαν επίσης έμποροι 5, ιερείς 4 και χωροφύλακες 2.                                                                                       

ΑΘΑΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ

Επιβλητική και πρωτοφα-
νής εδώ και χρόνια ήταν η 
συγκέντρωση εναντίον των 

ερευνών για βωξίτη στα Γε-
ράνεια όρη την οποία διορ-
γάνωσε ο Δήμος Μεγαρέων. 
Όλη η κεντρική πλατεία και 
οι γύρω δρόμοι ήταν γεμά-
τοι. Με ρεαλιστικούς υπο-
λογισμούς να εκτιμούν ότι 
παρευρέθηκαν περίπου δυο 
χιλιάδες άτομα. Παρευρέ-
θηκαν, εκτός από την πόλη 
των Μεγάρων, κάτοικοι της 
Νέας Περάμου, Γλυφάδας, 
Κινέτας, Αλεποχωρίου και 
άλλων περιοχών. Παρουσία 
συμπαράστασης είχαν ομά-
δες από τους Αγίους Θεο-
δώρους, το Λουτράκι και την 
Κόρινθο.
Η συγκέντρωση ήταν σύ-

ντομη και περιεκτική και ο 
κόσμος άκουγε με προσοχή 
ενώ διάχυτος ήταν ο προ-
βληματισμός και ο φόβος 
για τις επιπτώσεις στην πε-
ριοχή της εγκατάστασης 

ορυχείου βωξίτη στα Γερά-
νεια ο οποίος θα αφανίσει 
την τοπική οικονομική και 
κοινωνική δράση όπως έχει 
συμβεί μετά από 8 δεκαετίες 
εξόρυξης του ίδιου μεταλ-
λεύματος στο νομό Φωκίδας 
ο οποίος συγκαταλέγεται 
στους φτωχότερους της Ελ-
λάδας.
Εισαγωγή στην συγκέ-

ντρωση και γενική ενημέρω-
ση σχετικά με τις επιπτώσεις 
των ορυχείων έκανε ο Δή-
μαρχος Γρηγόρης Σταμού-
λης.
Ακολούθησαν στο βήμα 

προσεκτικά επιλεγμένοι ομι-
λητές.
Λευτέρης Παπαλευθέ-

ρης, γιατρός με ειδικότητα 
πνευμονολόγου.
Χρήστος Σκλαβούνος, 

πολιτικός μηχανικός, μέλος 
της διεπιστημονικής επιτρο-
πής τεκμηρίωσης των συνε-
πειών.
Δημήτρης Μπάκας, εκ-

πρόσωπος της Κίνησης για 
την Προστασία της Γκιώνας.
Θύμιος Σκαρίμπας, εκ-

πρόσωπος οικολογικών ορ-
γανώσεων του Κορινθιακού 
Κόλπου.
Γιώργος Γκιώνης, Δήμαρ-

χος Λουτρακίου.
Γιάννης Βασιλείου, Αντι-

περιφερειάρχης Δυτικής Ατ-
τικής.
Γιάννης Μιχάλαρος, πρό-

εδρος της Επιτροπής Αγώ-
να.

ΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ ΗΤΑΝ ΕΚΕΙ ΚΑΙ ΜΕΤΕΦΕΡΑΝ ΤΗΝ ΠΕΙΡΑ ΤΟΥΣ

Μέγαρα: Αποφασιστικό ΟΧΙ σε έρευνες για
βωξίτη στα Γεράνεια, διαδήλωσαν οι κάτοικοι

Δημοσίευμα Megara.org

Απίστευτο και όμως αληθινό. 
Ήταν εκείνα τα χρόνια 1929 
και 1930, που το Δημοτικό μας 
Σχολείο ως Διτάξιο, λειτουρ-
γούσε στο παλιό κτήριο του 
σχολείου, με δασκάλους τους 
αείμνηστους Ηλία Σταθόπουλο 
και Αθανάσιο Αποστολόπουλο. 
Εμένα ο πατέρας μου, πριν πάω 
κανονικά στην πρώτη τάξη το 
1930, με είχε βάλει ακροατή 
από την προηγούμενη χρονιά. 
Μια από τις δύο αυτές χρονιές 
επισκέφθηκε το σχολείο μας 
περιερχόμενος, ένας φουστα-
νελλάς με χρυσοκέντητο γελέ-
νυ και κόκκινο φέσι και ζήτησε 
από τους δασκάλους να τον 
αφήσουν να ζωγραφίσει και στις 
δυο αίθουσες διδασκαλίας ει-
κόνες της αγροτικής μας ζωής. 
Ήταν τότε που ο Θεόφιλος 
περιερχόταν την Ελλάδα, πριν 
καταλήξει οριστικά στο Πήλιο. 
Και οι δυο δάσκαλοι καταχάρη-
καν, μόνο που τους είπε, πως 
για να κολλήσουν οι μπογιές, 
θα χρειαζόταν τα παιδιά, κάθε 
μαθητής, να φέρει από το σπί-
τι του ένα αυγό, προκειμένου 
να κάμει στους τοίχους αυγο-

τέμπερα, για να στερεώσει τις 
ζωγραφιές.
Την άλλη ημέρα όλα τα παι-
διά πήγαμε στο σχολείο με ένα 
αυγό. που συγκεντρώθηκαν σε 
δυο καλάθια. Ο Σταθόπουλος 
που διήθυνε το σχολείο, τηλε-
φώνησε στον Επιθεωρητή τον 
Σπερνοβασίλη στην Άμφισσα, 
για να πάρει την έγκριση. Πλην 
εκείνος του αρνήθηκε και του 
απαγόρευσε να ενεργήσει κάτι 
τέτοιο. Τότε οι δάσκαλοι, για να 
μην πάει χαμένη η ευκαιρία, τον 
προέτρεψαν να ζωγραφίσει το 

διάμεσο Γραφείο του σχολείου, 
που χώριζε τις δυο αίθουσες δι-
δασκαλίας, που ήταν στενό και 
δεν διέθετε και φως, γιατί δεν 
είχε παράθυρο.
Έτσι η ζωγραφική του Θεόφι-
λου στα Καστέλλια ματαιώθηκε 
και ο ζωγράφος, φορτωμένος 
με τα δυο καλάθια τα αυγά. ξε-
κίνησε να φύγει, με προορισμό, 
όπως έλεγε, Λαμία-Λάρισα και 
έτσι το χωριό μας στερήθηκε τη 
ζωγραφική του, που θα ήταν ένα 
πράγματι αιώνιο κόσμημα του.                   

Δ. ΧΑΛΑΤΣΑΣ

Μαρία Κ. Κωσταρά - Παππά

(Η Μαρία είναι κόρη της Ελένης Ευαγ. Μπάκα)

Ο ΛΑΪΚΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΣΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ

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.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΩΝ ΜΑΣ

Το άρτι αφιχθέν μυθιστό-
ρημα του Κώστα Στοφόρου 
με τίτλο Η Πέμπτη πόλη των 
Δωριέων - περιπέτεια στη 
Γκιώνα που κυκλοφορεί από 
τις εκδόσεις Κέδρος έρχεται 
να προστεθεί στην πλούσια 
λογοτεχνική παραγωγή του 
συγγραφέα που απευθύνεται 
σε παιδιά και νέους. Ο συγ-
γραφέας, δημοσιογράφος στο 
επάγγελμα, φανερώνει την 
ικανότητά του τόσο στο χει-
ρισμό της ελληνικής γλώσσας 
όσο και στο χειρισμό των εγκυ-
κλοπαιδικών πηγών, ήδη, από 
τις πρώτες σελίδες.
Ο Στοφόρος αφορμάται 

από την Ιστορία για να στή-
σει ένα μυθοπλαστικό κόσμο 
στον οποίο πρωταγωνιστεί η 
ίδια παρέα παιδιών που είχε 
ανακαλύψει τον «Κώδικα της 
Λέρου» στο ομότιτλο βιβλίο 
του. Η διακειμενική συνομιλία 

των δύο βιβλίων δημιουργεί 
μια επιτυχημένη ολότητα. Οι 
μικροί ήρωες συναντώνται και 
πάλι για να αναζητήσουν μια 
αρχαία πόλη από την εποχή 
των Δωριέων κοντά στο χωριό 
τους, στην περιοχή της Γκιώ-
νας, με οδηγό τους ένα χάρτη. 
Η επίσκεψή τους στο Μουσείο 
Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευ-
σης στην Αθήνα, πριν να φύ-
γουν για διακοπές στο χωριό, 
θα σταθεί καθοριστική. Τα 
παιδιά θα ανακαλύψουν ένα 
κρυμμένο μυστικό μέσα σε μια 
διδακτορική διατριβή, δηλαδή 
ένα χάρτη, με τη βοήθεια του 
οποίου θα περιπλανηθούν 
στις ομορφιές της Γκιώνας 
και θα ανακαλύψουν την αρ-
χαία ιστορία της. Ταυτόχρονα, 
όμως, θα διαπιστώσουν και 
την οικολογική καταστροφή 
που έχει υποστεί η περιοχή 
από την ανεξέλεγκτη και πα-

Φίλοι, γνωστοί και συγ-
γενείς, συγχωριανοί, παλιοί 
συμμαθητές, συγγραφείς αγα-
πημένοι, πολλοί άνθρωποι 
που γνωριστήκαμε για πρώτη 
φορά και κυρίως παιδιά από 
το 10ο Δημοτικό της Ηλιούπο-
λης που διάβασαν με μοναδι-
κό τρόπο αποσπάσματα από 
το βιβλίο μου «Η πέμπτη πόλη 
των Δωριέων -περιπέτεια στη 
Γκιώνα», βρεθήκαμε Παρα-
σκευή βράδυ στο «Απρόβλε-
πτο» στην κεντρική πλατεία 
της Ηλιούπολης, ένα από τα 

πιο όμορφα βιβλιοπωλεία της 
Αθήνας.
Και προσέξτε, είναι ένα 

βιβλιοπωλείο που πουλάει 
μόνο βιβλία! Πράγμα εντελώς 
σπάνιο για τις μέρες μας. Που 
απαιτεί μεγάλο θάρρος.

35 χρόνια τώρα η Σόφη Ζά-
χου είναι εκεί για να δίνει τον 
αγώνα του βιβλίου!  
Μαζευτήκαμε πολλοί και 

από νωρίς (και φύγαμε αργά). 
Που να τελειώσει η κουβέ-
ντα όταν βρίσκεσαι ανάμεσα 
σε ανθρώπους που αγαπούν 
πραγματικά το βιβλίο και το 
διάβασμα...
Οι εισηγητές, ένας κι ένας:
Η Εύη Καβαλάρη, εκπαιδευ-

τικός -μέλος Συλλόγου Γονέων 
10ου Δημοτικού Σχολείου Ηλι-
ούπολης με μια σύντομη και 
περιεκτική ομιλία μας έβαλε 
στο θέμα, αλλά είχε οργανώ-
σει και το «κλου» της βραδιάς, 
την ανάγνωση των αποσπα-
σμάτων από τα παιδιά.
Ο Νίκος Ζαλαώρας, δημοσι-

ογράφος -οικολόγος που εξή-
γησε αναλυτικά το τι ακριβώς 
συμβαίνει στο περιβάλλον της 
Γκιώνας με την καταστροφική 
εκμετάλλευση των κοιτασμά-
των του βωξίτη. μας ταξίδεψε 
όμως και στα τοπία, τη χλω-
ρίδα και την πανίδα της που 
αξίζει -επιτέλους- να προστα-
τεύσουμε.
Ο Δημήτρης Χαλατσάς, δικη-

γόρος - συγγραφέας/επίτιμος 
Πρόεδρος Προοδευτικού Συλ-
λόγου «Τα Καστέλλια» -αειθα-
λής στα 96 (!) του χρόνια έδει-
ξε πόσο οξυδερκής κριτικός και 
αναγνώστης είναι. μας ταξίδε-
ψε όμως, μαγεύοντας μας, σε 
άγνωστες πτυχές της ιστορίας 
των Καστελλίων για να μην πω 
για τα όσα έμαθα για την οικο-

γένειά μου από αυτόν τον μο-
ναδικό ερευνητή της τοπικής 
μας ιστορίας.
Να ευχαριστήσω ξεχωριστά 

τη Ντίνα Σαρακηνού από το 
literature.gr που ήταν εκεί για 
να καλύψει την εκδήλωση.

Γενέθλια με ...Δωριείς στο 
Χαλάνδρι!
Τέτοια γενέθλια είχα καιρό 

να περάσω... Ακόμη μια φορά 
στον φιλόξενο Ευριπίδη, όπου 
ο χώρος αποδείχθηκε μικρός 
για τους πολλούς φίλους, στην 

παρουσίαση του βιβλίου μου 
«Η Πέμπτη πόλη των Δωριέ-
ων- περιπέτεια στη Γκιώνα» 
(εκδόσεις Κέδρος).
Θα αρχίσω από τα παιδιά 

του 9ου Δημοτικού Χαλανδρί-
ου που διάβασαν αποσπάσμα-
τα από το βιβλίο και μας συγκί-
νησαν πραγματικά
Τη συζήτηση συντόνισε η Δρ. 

Ευαγγελία Κανταρτζή, Σχολι-
κή Σύμβουλος -Πρόεδρος του 
Μουσείου Σχολικής Ζωής και 
Εκπαίδευσης

Για το βιβλίο μίλησαν:
Ο Αθανάσιος Γραμματικός, 

Πρόεδρος Προοδευτικού Συλ-
λόγου «Τα Καστέλλια» 
Ο Βασίλης Παπαβρόντος, Εκ-

παιδευτικός -Διευθυντής 9ου 
Δημοτικού Σχολείου Χαλανδρί-
ου (την ομιλία του μπορείτε να 
τη διαβάσετε σε άλλη σελίδα)
Ο Κωστής Α. Μακρής, Γραφί-

στας -Συγγραφέας 
Η Νάντια Βαλαβάνη, πρώην 

αν. Υπουργός Οικονομικών 
Οι ομιλίες εξαιρετικές, φώτι-

σαν διαφορετικές πτυχές του 
βιβλίου και ανέδειξαν με τον 
καλύτερο τρόπο τα θέματα 
που διαπραγματεύεται.
Πόσοι φίλοι από όπου μπο-

ρείς να φανταστείς, συγχω-
ριανοί, γείτονες, συγγενείς, 
συγγραφείς αγαπημένοι, γο-
νείς και εκπαιδευτικοί από το 
Χαλάνδρι, συνοδοιπόροι της 
Δημοτικής Κίνησης Αντίστασης 
με τους Πολίτες του Χαλανδρί-
ου, με επικεφαλής τον Δήμαρ-
χο της πόλης Σίμο Ρούσσο. 
Μετά την εκδήλωση απο-

λαύσαμε Καστελλιώτικο κρα-
σί από αμπέλια στις ρίζες της 
Γκιώνας δια χειρός του φίλου 
Μάκη Αποστολόπουλου

Κ.Σ.

Δυο παρουσιάσεις για το μυθιστόρημα  
«Η πέμπτη πόλη των Δωριέων»

Μια ζεστή βραδιά στο «Απρόβλεπτο» 

Βασίλης Παπαβρόντος - Διευθυντής 9ου ΔΣ Χαλανδρίου
Κώστας Στοφόρος, «Η Πέμπτη πόλη των Δωριέων – 

περιπέτεια στη Γκιώνα» (εκδ. Κέδρος)
ράνομη εκμετάλλευση των 
πλούσιων κοιτασμάτων βωξίτη 
με μηδαμινό όφελος για την 
περιοχή. 
Ο συγγραφέας στήνει μια 

ακόμα περιπέτεια μυστηρίου 
χρησιμοποιώντας, όπως και 
στα προηγούμενα μυθιστο-
ρήματά του, ένα φανταστικό 
αρχαιολογικό στοιχείο, την 
πέμπτη πόλη των Δωριέων, το 
οποίο συνδέει με πραγματικά 
ιστορικά γεγονότα, ώστε να 
μιλήσει και σε αυτό το  μυθι-
στόρημα για θέματα εκμετάλ-
λευσης του ορυκτού πλούτου 
της Φωκίδας, τις οικονομικές 
συμφωνίες, τις παρανομίες 
και τελικά για την προστασία 
του φυσικού περιβάλλοντος. 
Ο Στοφόρος αναφέρεται στο 
επίμετρο του βιβλίου στα 
διαβάσματα και στις πηγές 
στις οποίες στηρίχτηκε για να 
γράψει το ανά χείρας μυθιστό-
ρημα, φανερώνοντας έτσι τη 
συστηματικότητα αλλά και τη 
διερευνητική διάθεση που τον 
διακρίνει ως δημοσιογράφο.
Η πέμπτη πόλη των Δωριέων 

δεν είναι υπαρκτή. Αντίθετα, 
αποτελεί ένα αφηγηματικό τέ-
χνασμα του συγγραφέα για να 
ξεδιπλώσει ένα μυθοπλαστικό 
σύμπαν στο οποίο αναδεικνύ-
ονται οικολογικά ζητήματα 
που αφορούν όχι μόνο έναν 
συγκεκριμένο τόπο, αλλά τον 
πλανήτη Γη γενικότερα. 
Ο συγγραφέας, διόλου τυ-

χαία, τοποθετεί συμβολικά την 
ιστορία του λίγο πριν το Πάσχα 
όχι μόνο γιατί την θεωρεί την 
ομορφότερη ελληνική γιορτή 
με ρίζες στην αρχαιότητα, με 
έντονο το ερωτικό στοιχείο, 
αλλά και με φιλοσοφημένη 
αντιμετώπιση του θανάτου 
διά της θυσίας, κυρίως, όμως, 
γιατί επιδιώκει να αναδείξει τη 
μαγεία της ελληνικής φύσης σε 
μια εποχή κατά την οποία βρί-
σκεται σε πλήρη ανθοφορία. 
Ο Στοφόρος στηρίζεται στην 
παράδοση και την Ιστορία για 
να αναδείξει τα προβλήματα 
της σύγχρονης εποχής: την κα-
ταστροφή της φύσης αλλά και 
των αρχαιολογικών χώρων στο 
βωμό του εφήμερου κέρδους. 
Ο συγγραφέας με αφηγη-

ματική χάρη και περιγραφική 
ικανότητα συμπλέκει αρμο-
νικά τη γνώση με την περιπέ-
τεια αφήνοντας να διαφανούν 
τα οικολογικά μηνύματα, οι 
λαογραφικές πηγές και η αρ-
χαία ελληνική μυθολογία. Οι 
ολοζώντανες αναπαραστάσεις 
σκηνών και περιστατικών, οι 
αληθινοί και καθημερινοί δι-
άλογοι, οι ευρηματικές ανα-
τροπές και η δεξιοτεχνία στην 
αφήγηση εμπλέκουν τους νε-
αρούς αναγνώστες σε ένα τα-
ξίδι στη γνώση και την ιστορία 
του τόπου τους. Η παιδευτική 
αξία του βιβλίου είναι μεγάλη, 
καθώς μέσα από τη δράση και 
την περιπέτεια οι μικροί ανα-
γνώστες διδάσκονται χωρίς να 
διδάσκονται.

Η βελόνα
(συγγραφέας: Λιλή Γάτη, εικονογράφος:

Αλέξανδρος Κελέκης, Εκδόσεις Εντύποις 2017)
Kάποτε, υπήρχε μια βελόνα. Μια κανονική, αφόρητα βαρετή 

βελόνα που δεν είχε να επιδείξει τίποτα το ξεχωριστό. Δεν ήταν 
ούτε όμορφη ούτε άσχημη. Ούτε πολύ ψηλή ούτε πολύ κοντή. 
Δεν είχε ούτε περίτεχνα σκαλίσματα ούτε φανταχτερά χρώματα. 

Ήταν μια απλή βελόνα που περνούσε σχεδόν πάντα απαρατήρη-
τη κι ένιωθε πως δεν ήταν χρήσιμη σε κανέναν! Ώσπου, μετά από 
μια περίεργη περιπέτεια, βρέθηκε να ταξιδεύει προς τον Βόρειο 
Πόλο, κλεισμένη στο γράμμα ενός παιδιού, που είχε προορισμό 
τον Αϊ Βασίλη...
Μπρρρρ... Εδώ κάνει τόσο κρύο... Θ΄ αντέξει μια βελόνα για 

πολύ, δίχως να σπάσει η μύτη της;
Ένα παραμύθι για τη σημασία να είσαι ο εαυτός σου!
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