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Το Διοικητικό Συμβούλιο του Προοδευτικού Συλλό-
γου «Τα Καστέλλια» εύχεται σε όλους τους απανταχού 
Καστελλιώτες Καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένος ο 
καινούργιος χρόνος, με υγεία, περισσότερα ευχάριστα 
και λιγότερα δυσάρεστα. Χρόνια Πολλά και του Χρόνου.

Στις τότε εφημερίδες και τα περιοδικά, 
προκειμένου ν’ ανακοινώσουν ειδησεο-
γραφικά στο κοινό τις ημερομηνίες λει-
τουργίας τους, δεν άρεσε η ανατολίτικη 
λέξη «παζάρι» και εξελληνίζοντας την κα-
τάληξη ν’ ανακοινώνουν τα παζάρια με 
την απίθανη εκτρωματική λέξη «Εμπο-
ροζωοπανηγύρεις». Ας είναι, τα παζά-
ρια υπήρξαν από το Βυζάντιο ακόμα οι 
ετήσιοι εμπορικοί συναγερμοί κάθε τό-
που. Ήταν για το κοινό κάθε Περιοχής 
η άμεση χρονιάρικη επαφή τους για τις 
προμελετημένες αγορές, αφού μαζικά 
έβρισκε απλωμένο κάθε είδος που είχε 
προσχεδιάσει ν’ αγοράσει ο καθένας 
νοικοκύρης και φυσικά σε τιμές κάπως 
προσεγγίσιμες για όλους. Κάθε περιοχή 
είχε και το δικό της ετήσιο παζάρι. Εμείς 
είχαμε - και έχομε ακόμα τελείως μεταλ-
λαγμένο - τον «Άι-Κωνσταντίνο, κάθε 
χρονιά στο τριήμερο του Αγίου Πνεύ-
ματος. Τότε τον πρώτο λόγο στο παζάρι 
είχαν οι ψησταριές που στο κέντρο του 
χώρου τους υπήρχε εκλεκτή κομπανία με 
όργανα, ώστε μαζί με την κατανάλωση 
των μεζέδων να επακολουθεί και χορός 
ως απαραίτητο συμπλήρωμα της παζα-
ριώτικης επίσκεψης. Και οι πραμμάτιες 

ήσαν αραδιασμένες με τη σειρά, αρχίζο-
ντας από κάποιες τσοπαναρέικες με όλα 
τα σχετικά της στάνης, φρεσκοφτιαγ-
μένες καρδάρες και βεδούρια, μακρυά 
ραβδιά μελεγίσια, τάσια για τα γάλατα 
και ένα άλλο σωρό μικροπράγματα της 
στάνης για να ακολουθήσουν παραπέρα 
διαστρωμμένα υφαντά του αργαλειού 
για πούλημα, βελέτζες γινωτές, μπατανί-
ες, τσέργες, σεντόνια μάλλινα και προ-
σκεφαλάδες, μέχρι και τσόλια. Παρέκει 
άρχιζε ο υπαίθριος αντρικός ρουχισμός, 
κοντά (πουκάμισα/υφαντά), παντελόνια, 
σακάκια και γιλέκα ως και γυναικείοι 
σάκκοι υφαντοί, μέχρι μάλλινες κάλ-
τσες (τσουράπια), για ν’ ακολουθήσουν 
τα γανώματα (κατσαρόλες, τετζερέδες, 
χάλκινα τσουκάλια για κρασί, μπακρά-
τσια, κουτάλες και τόσα άλλα και παρά 
πέρα κάδες ξύλινες και βαρέλια ξύλινα 
για τυρί, βαρέλες και βαρέλια για νερό 
και παρά πέρα είδη της σαγής, δηλαδή 

σαμάρια, καπίστρια, μπαλντίμια και τόσα 
άλλα, οπότε από εκεί και κάτω σε δύο 
στοίχους ακολουθούσαν οι εμπορικές 
πλέον τέντες με όλα τα καλούδια από 
παιδικά μέχρι γυναικεία μέχρι ανδρι-
κά ρούχα και εσώρουχα, πετσέτες προ-
σώπου, τραπεζομάντηλα με πετσέτες κι 
άλλα κι άλλα, που η περιγραφή τους δεν 
έχει τελειωμό.
Κάθε μια από τις εμπορικές τέντες 

διέθετε και από έναν ντελάλη των προ-
ϊόντων τους που ήσαν για πούλημα που 
προσκαλούσε το κοινό για ν’ αγοράσει. 
Κι ακούγονταν εκείνα τα προσκλητικά 
«Λάτε να ιδείτε και μην παίρνετε» «πω 
πω και τι έχω και δεν πουλάω» «περάστε 
κόσμε στο τζάμπα χωρίς λεπτά» και άλλα 
τέτοια. Από την άλλη μεριά από τις τέντες 
στο απέναντι μέρος παραταγμένα ήσαν 
άλλες πραμάτειες, όπως δρεπάνια, μα-
χαίρια, γλυκά, σκιάδια για τον ήλιο, υπαί-
θριες λοταρίες και ένα σωρό άλλα που 

δεν είχαν τελειωμό και στο παράπλευρο 
λιβάδι, πάνω από το δρόμο, ζώα για πού-
λημα κυρίως υποζύγια (άλογα, μουλάρια 
κλπ.) που για να ξεχωρίζουν από τα άλλα 
που μετέφεραν τους παζαριώτες είχαν 
πάνω στο σαμάρι ή μπροστά στα γκέμια 
φύλλα πλατάνου ή μια χεριά πρασινάδα. 
Αλλά εκεί πουλιόταν και γίδες, μανάρες, 
για το γάλα των σπιτιών.
Αλλά οι Καστελλιώτες δεν περιορίζο-

νταν στο παζάρι στον Άι-Κωνσταντίνο. 
Πρώτοι και καλύτεροι ήσαν ως πελάτες 
και των κοντινών παζαριών που γίνονταν 
το φθινόπωρο μετά από τις καλοκαιρινές 
δουλειές, όπως ήταν τα ξακουστά παζά-
ρια του Δαδιού και της Υπάτης, χωρίς να 
περιφρονούν πολλές φορές και τις επι-
σκέψεις τους για αγορές στα μεγάλα πα-
ζάρια με πανελλήνια απήχηση της Καρ-
δίτσας, των Τρικάλων και της Χαλκίδας.
Εκείνη όμως η οργάνωση των παζα-

ριών και η ιδιόρρυθμη και μοναδική 
ανθρώπινη λειτουργία τους, σήμερα δεν 
υπάρχει, όλα είναι τυποποιημένα πια, με 
καθαρά ωμό τον εμπορικό τους στόχο 
και τίποτε παρά πέρα. Άλλος κόσμος, 
άλλα ήθη, όλα τα έχει σαρώσει η σύγ-
χρονη νίλα.                                      Χ.-

ΤΑ ΠΑΖΑΡΙΑ

ΤΟ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΑΣ

(Συνέχεια στη σελίδα 5)

Αριθμός Λογαριασμού 
6391-010171-645
Τράπεζα Πειραιώς

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Είναι απαράδεκτο για το χωριό μας,ένα χωριό που διαθέτει τόσο 

μεγάλη και αξιόλογη παράδοση να στερείται ενός αντιπροσωπευ-
τικού λαογραφικού Μουσείου. Ζήσαμε και ζούμε όλες τις μεγάλες 
και ιστορικές αλλαγές. Π.χ. απ' το ζευγάρι για όργωμα στο τρα-
κτέρ, απ' το δρεπάνι στις θεριζοαλωνιστικές μηχανές.
Ένα λαογραφικό μουσείο που θα φιλοξενούσε ό,τι χρησιμοποι-

ούσαν οι χωριανοί μας τον προηγούμενο αιώνα για την διαβίωσή 
τους. Έτσι οι μελλοντικές γενεές θα μπορούσαν να έχουν μια πλή-
ρη εικόνα πώς ζούσαν οι πρόγονοί τους στο χωριό μας.
Η αλήθεια είναι ότι την ιδέα προσπάθησαν κάποιοι για την πραγ-

ματοποίησή της. Πρώτος ο αείμνηστος παπα-Παναγιώτης Παπα-
νικολάου. Άρχισε και συγκέντρωνε διάφορα αντικείμενα ακριβώς 
λαογραφικού χαρακτήρα αλλά και εθνολογικά, όπως αντικείμενα 
του αγώνα του 1821. Επίσης αρχαιολογικά αντικείμενα που άδικα 
μας τα πήρε η Αρχαιολογία Δελφών. Ο επόμενος ιερέας παπα-Χα-
ράλαμπος Κουτρούμπας συνέχισε την προσπάθεια. Μάλιστα νομι-
μοποίησε το μουσείο ιδρύοντας και αναγνωρίζοντας το σωματείο. 
Συμπεριλαμβανομένου και του σημερινού ιερέα το υποτυπώδες 
μουσείο κρατήθηκε κλειστό χωρίς οργάνωση και προβολή.
Ακόμη και η Αγροτολέσχη προσπάθησε, όπως και ο σύλλογος 

γυναικών χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία. Μια σοβαρή προσπάθεια δημι-
ουργίας, οργάνωσης και λειτουργίας ενός λαογραφικού Μουσείου 
στο χωριό μας έγινε απ' το Σύλλογό μας με εξασφάλιση χρηματο-
δότησης από τον τότε Νομάρχη σε μια συνάντηση 45 συγχωριανών 
μας στο Δημοτικό Σχολείο. Η πρόταση απορρίφθηκε, συμφώνησε 
μόνο ο Δημ. Δελμούζος. Αυτοί που πρωτοστάτησαν στην άρνηση 
στέρησαν το χωριό μας από τη μοναδική ευκαιρία.
Σήμερα πολλοί συγχωριανοί μας αισθάνονται την έλλειψη ενός 

μουσείου και το συζητούν χωρίς συγκεκριμένο σχέδιο. Επαναφέ-
ροντας αυτή τη σκέψη περί μουσείου, το πρώτο που θα πρέπει να 
εξασφαλισθεί είναι το κτίριο στέγασης.
Τότε όλοι θα πρέπει να συμβάλλουμε με κάθε τρόπο για την 

πραγματοποίηση της ιδέας. Περιττό είναι να τονισθεί για μια ακό-
μη φορά, ότι δεν μιλούμε για κάτι το διακοσμητικό ή για κάποια 
επιπλέον πολιτιστική παροχή, αλλά για αυτήν καθ' εαυτήν την 
υπόσταση της περισώσεως της τόσο μεγάλης πολιτιστικής παρά-
δοσης του χωριού μας.

ΘΕΜΑΤΑ-ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥΘΕΜΑΤΑ-ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
Παίρνοντας αφορμή από τα 

τελευταία δημοσιεύματα των 
«Καστελλιώτικων Νέων», επώ-
νυμα ή όχι, που αναφέρονταν 
σε προβλήματα που ενδιαφέ-
ρουν άμεσα το χωριό με τίτλο: 
«Χωματερές στο χωριό», «Μέ-
τρα πρόληψης πυρκαγιών» και 
τα «Κακώς κείμενα» του χω-
ριού, οδηγηθήκαμε στη σκέψη 
να καθιερώσουμε από το επό-
μενο φύλλο των «Καστελλιώτι-
κων Νέων», ιδιαίτερο και ειδικό 
χώρο με τίτλο: ΘΕΜΑΤΑ-ΠΡΟ-
ΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ, στον 
οποίο οι ενδιαφερόμενοι να δι-
ατυπώνουν τις απόψεις για διά-
φορα θέματα που τους απασχο-
λούν, μεγάλα ή μικρά, υπαρκτά 
ή για κάποιους και όχι, τα οποία 
οι ίδιοι πιστεύουν ότι με δικές 
τους προτάσεις ή και τεκμηριω-
μένες αντιρρήσεις τους θα βοη-
θήσουν στη λύση τους.

Πιστεύουμε σαν εφημερίδα 
ότι με τον τρόπο αυτό πιθανόν 
να αφυπνίσουμε τόσο τις αρμό-
διες αρχές, τοπικές ή δημοτικές, 
όσο και εκείνους από τους συγ-
χωριανούς μας, που μέχρι τώρα 
έμειναν αδρανείς και την αδρά-
νειά τους αυτή την εκφράζουν, 
για να μην το πούμε διαφορετι-
κά, με έλλειψη ενδιαφέροντος 
για τα «κοινά».

Ας μη μας διαφεύγει ότι η 
ενεργή αυτή συμμετοχή και 

το ενδιαφέρον όλων μας, ίσως 
συμβάλει, ώστε στις προσεχείς 
δημοτικές εκλογές, οι υποψήφι-
οι δεσμευτούν προεκλογικά για 
τις λύσεις τους.

Εγκαινιάζοντας ήδη αυτές 
τις στήλες, αρχίζουμε με την 
ενδεικτική καταγραφή των 
προβλημάτων, που εμείς θε-
ωρούμε ως σημαντικά και πε-
ριμένουμε να προβάλλετε και 
τις δικές σας προτάσεις ή και 
διαφορετικές απόψεις, ώστε να 
συμπληρώσουν τη δική μας κα-
ταγραφή.

Το μεγάλο πρόβλημα της εκ-
μετάλλευσης των βωξιτών στην 
ΑΛΕΦΑΝΤΩ, χρόνιο και περί-
πλοκο πρόβλημα, ήδη βρίσκε-
ται σε εξέλιξη, σε δικαστήριο 
της Λιβαδιάς.

ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

– Αποχετεύσεις - Βόθροι - 
Υδρορροές. Πολύ σοβαρό πρό-
βλημα.

– Αρδευτικά αυλάκια. Συνε-
χής καθαρισμός και καθημε-
ρινή φροντίδα, ώστε να δια-

τηρούνται καθαρά. Επισκευές 
όπου χρειάζονται.

– Αντικατάσταση όσων πα-
λιών σωληνώσεων του δικτύου 
ύδρευσης δεν έχουν γίνει, ώστε 
να φύγει ο αμίαντος που μολύ-
νει.

– Απομάκρυνση των ποιμνιο-
στασίων εκτός οικισμού άμεσα.

– Κάδοι απορριμμάτων. Εφό-
σον η αποκομιδή γίνεται σε τα-
κτά διαστήματα να διατηρείται 
καθαρός ο χώρος γύρω τους.

– Κάδοι ανακύκλωσης. Ισχύει 
το ίδιο με τους κάδους απορ-
ριμμάτων, αλλά εδώ απαιτείται 
ιδιαίτερη προσοχή στη διαλο-
γή.

– Απελευθέρωση (κατάργη-
ση) περιφράξεων κοινόχρη-
στων χώρων, δρόμων, σοκα-
κιών κ.λπ.

– Διαχείριση ογκωδών αντι-
κειμένων, μπάζων, κλαδιών και 
φύλλων δέντρων, στρωμάτων, 
παλιών επίπλων κ.λπ. Υπάρχει 
λύση: απλό τηλεφώνημα στην 
Τ. Κοινότητα Καστελλίων ή στη 
Δ. Ενότητα Γραβιάς.

Α  ΝΑ  ΚΟΙ  ΝΩ  ΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας προσκαλεί 

όλους στην ετήσια εκδήλωση που θα γίνει την Παρασκευή 
25 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 6 μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο 
Ρουμελιωτών, Σίνα και Δαφνομήλη.
Θ κόψουμε την πρωτοχρονιάτικη πίτα.
Θα βραβεύσουμε τους νέους φοιτητές που πέτυχαν στο 

Πανεπιστήμιο και
Θα παρουσιάσουμε το νέο βιβλίο του Συλλόγου μας από 

τον Διαγωνισμό «Στέλιος Ξεφλούδας» με θέμα «το Σχολείο». 
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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

Τα κοινωνικά μας για αυτή την 
περίοδο είναι πολύ λίγα. Θεωρή-
σαμε σκόπιμο να αναδημοσιεύσου-
με τα κοινωνικά του χωριού μας 
πριν ακριβώς 50 χρόνια. Ευχάρι-
στα και δυσάρεστα να τα θυμηθούν 
οι μεγαλύτεροι και να τα μάθουν οι 
νεότεροι.

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ
-H δις Έφη Π. Στεργοπούλου, 

θυγάτηρ Λελούδας Ι. Κολοκυθά,  

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Η Μαρία Κωσταρά (κόρη 

της Ελένης Ευαγ. Μπάκα) 
και ο σύζυγός της Γεώργι-
ος Παππάς στις 16-11-2018 
απόκτησαν μια χαριτωμένη 
κόρη.

ΘΑΝΑΤΟΙ
- Απεβίωσε η Νίτσα σύζυ-

γος του Αλέκου Αθαν. Απο-
στολόπουλου στις 13-11-
2018 ετών 85.

- Απεβίωσε η Ευαγγελία 
Κανούργιου – Χατζηιωάννου 
κόρη της Ελένης Ν. Παπαγε-
ωργίου στις 8-9-2018 και η 
κηδεία της έγινε την επομέ-

ΕΛΕΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 
Στις 15 Νοεμβρίου 2018 

έφυγε από τη ζωή η Ελένη Απο-
στολοπούλου, αγαπημένη σύ-
ζυγος του αείμνηστου Αλέκου 
Αποστολόπουλου και μητέρα 
του Γιώργου, της Λιάνας και της 
Χρύσας.
Γεννήθηκε στις 18 Ιανουαρί-

ου του 1934 στην Αθήνα. Στην 
παιδική ηλικία βίωσε τα χρόνια 
της κατοχής και του Εμφυλίου 
(περιοχή-Χίλτον-Καισαριανή) 
τα οποία και καθόρισαν το 
δημοκρατικό της ήθος και την 
βαθιά της πίστη στην ελευθερία 
και την αφοσίωσή της σε αυτήν. 
Φοίτησε στη Μαράσλειο Παι-

δαγωγική Ακαδημία (Γυμνάσιο-
Λύκειο) και σπούδασε με συνε-
χείς διακρίσεις και βραβεύσεις 
Γαλλική Φιλολογία. Εξάσκησε 
το επάγγελμα της εκπαιδευτι-
κού με απεριόριστο ήθος, συνέ-
πεια και πάθος για περισσότερα 
από 50 έτη.
Η αμέριστη αγάπη, η στήριξη 

και η καθοδήγηση που επέδειξε 
με ζήλο απέναντι στην ειλικρινή 
σχέση με τους μαθητές της είναι 
αυτές που την καθόρισαν και 
την κατέστησαν αναντικατάστα-
τη βάση αναφοράς στη μνήμη 
τους. Χαρακτήρας με απόλυτη 
αμεσότητα, δυναμισμό, οξυ-
δέρκεια, ευθυκρισία και ρη-
τορική δεινότητα, στάθηκε ως 
πυλώνας ακεραιότητας και συ-
νεισφοράς στον στενό και στον 
ευρύτερο οικογενειακό κύκλο.

Αδιαμφισβήτητη στάθηκε η 
αφοσίωσή της στο λατρεμένο 
της σύζυγο Αλέκο για τον οποίο 

αποτέλεσε ατέρμονη πηγή δύ-
ναμης και ελπίδας, στυλοβά-
τη και φάρο απέναντι σε κάθε 
δεινή συνθήκη της ζωής. Πηγή 
έμπνευσης ελπίδας και θάρ-
ρους με απεριόριστη λαχτάρα 
για ζωή αφήνει πίσω της, στα 
παιδιά και στα εγγόνια της για 
τα οποία θυσιάστηκε, παρα-
καταθήκη ήθους, πνεύματος, 
εντιμότητας και αξιοπρέπειας 
που θα αποτελέσει φωτεινό και 
απόλυτο καθοδηγητή στη ζωή 
τους. 

 Λατρεμένη μητέρα και γιαγιά
Περήφανοι θα σε έχουμε στη 

μνήμη μας σε κάθε στιγμή στην 
πορεία της ζωής μας.
Τα «Κ.Ν.» εκφράζουν τα συλ-

λυπητήριά τους στην οικογένεια 
της εκλιπούσας.

νη στο Νεκροταφείο Μετα-
μόρφωσης Αττικής ετών 68.

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ
Στο συμπολίτη μας ΔΗ-

ΜΗΤΡΗ ΠΑΝΑΓ. ΜΕΡ-
ΜΙΡΗ, Προϊστάμενο του 
Τμήματος Σχεδιασμού και 
Παρακολούθησης Χρηματο-
δοτικών Προγραμμάτων του 
Υπουργείου Μεταναστευτι-
κής Πολιτικής, ανατέθηκαν 
καθήκοντα αναπλ. Διευθυ-
ντή της Υπηρεσίας Υποδοχής 
και Τακτοποίησης Μετανα-
στών του ίδιου Υπουργείου.
Τα «Καστελλιώτικα Νέα» 

τον συγχαίρουν θερμά και 
του εύχονται και σ' ανώτερα.

ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
-Στις 15-11-2018 πήρε την 

άδεια χρήσης του τίτλου της 
ιατρικής ειδικότητας της 

ακτινολογίας η ιατρός Αρ-
βανίτη Ελένη του Ανδρέα η 
οποία και συνεχίζει το διδα-
κτορικό της στο πανεπιστη-
μιακό νοσοκομείο του Ρίου.

έδωσεν αμοιβαίαν υπόσχεσιν γά-
μου μετά του καρδιολόγου ιατρού 
κ. Γεωργίου Μουτάφη.

-Ο Δασονόμος κ. Ηλίας Ευθ. 
Τσακρής και η δις Χαρούλια Δημ. 
Παπαευθυμίου ηρραβωνίσθησαν.

-Ο κ. Δημήτριος Β. Μακρής ηρ-
ραβωνίσθη εις Καστέλλια την Δη-
μοδιδασκάλισσαν Δίδα Αθανασίαν 
Παπαυγέρη.
Τα «Κ.Ν.» θερμώς συγχαίρουν.

ΓΑΜΟΙ
-Την 1ηv Σ)βρίου 1968 ετελέ-

σθησαv οι γάμοι της Λούλας Πα-
νουργιά Μακρή, μετά του Ευαγ. 
Κουράτορα.

-Την 15 Σ)βρίου 1968, ετελέ-
σθησαν οι γάμοι του Ηλία Ιωάν. 
Σκωλίκη μετά της δίδος Χρυσού-
λας Μεταξά.

-Την 1 8)βρίου 1968 ετελέσθη-
σαν εις ιερόv ναόν Προφ. Ηλιού 
(Παγκράτι) οι γάμοι του Ηλία Χρ. 
Mοσχολιού μετά της Αλεξάνδρας 
Κατσογιάννου.

-Την 20ήν Οκτωβρίου 1968 ετε-
λέσθησαν εν Καστελλίοις, οι γά-
μοι του Δημ. Δελμούζου μετά της 
Μαρίας Ευθ. Αδάμ εκ Παύλιανης 
Φθιώτιδος.

-Την 15ην Δ)βρίου 1968 ετελέ-
σθησαν εις Κορυδαλλόν οι γάμοι 
της Δίδος Χαρ. Δ. Παπαευθυμίου, 
μετά του Δασονόμου κ. Ηλία Ευθ. 
Τσακρή.
Εις τους νεονύμφους, τα «Κ.Ν.» 

εύχονται πάσαν ευτυχίαν.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
-Την Κυριακήν, 13ην Οκτωβρίου 

1968, ο στρατηγός κ. Παναγιώτης 
Κ. Βέλλιος ανεδέξατο εκ της κο-
λυμβήθρας, εν στενώ οικογενεια-
κώ κύκλω, το θήλυ τέκνον του κ. 
Δημητρίου Χρ. Χαλατσά, δικηγό-
ρου, ονομάσας αυτό Ιόλη-Πανα-
γιούλα.

-Την 18.8.1968 ο κ. Δημ. Σκω-
λίκης ανεδέξατο εκ της κολυμβή-
θρας το άρρεν τέκνον του κ. Γ. Κα-
λημάνη, ονομάσας αυτό Νικόλαον.

-Την 23.8.1968 ο Αλ. Προβιάς 
ανεδέξατο εκ της κο-λυμβήθρας 
το θήλυ τέκνον του Ν. Aποστολο-
πούλου, ονομάσας αυτό Γεωργίαν.

-Την 25.8.1968 η Αθη νά Γ. Κο-
τσόβολσυ ανεδέξατο εκ της κο-
λυμβήθρας το άρρεν τέκνον του 
Νικ. Ράπτη, ονομάσας αυτό Ιωάν-
νην.

-Την 8.9.1968 ο Γεώργι ος Α. 
Προβιάς ανεδέξατο εκ της κολυμ-
βήθρας το άρρεν τέκνον του Kων. 
Ν. Κυριαζή, ονομάσας αυτό Ευάγ-

ΛΙΤΣΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ - ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ
Στις 8 Σεπτεμβρίου 2018, 

αποχωριστήκαμε την ακριβή 
μας αδελφή, σύζυγο, μάνα, για-
γιά, φίλη! Τη Λίτσα μας!

 Ήταν για όλους μας αγάπη, 
αγκαλιά, ομορφιά, καλοσύνη, 
πηγή αισιοδοξίας. 
Με δυναμισμό, αδιάκοπη 

φροντίδα, αγάπη, αξίες και 
πάντα μαζί με το σύζυγό της, 
έκανε μια υπέροχη οικογένεια. 
Μεγάλωσε τους δυο γιους της, 

ενθαρρύνοντάς τους να απο-
κτήσουν δεξιότητες-γνώσεις, να 
είναι αυτοδύναμοι, να πετύχουν 
σαν άνθρωποι, επιστήμονες, 
οικογενειάρχες και να επιδιώ-
κουν το καλύτερο σε όλα τα επί-
πεδα.  Ασχολήθηκε ουσιαστικά 
με λατρεία για να μεγαλώσουν 
τα τρία εγγόνια της μέχρι το 
τέλος και τώρα τους άφησε 
ένα απέραντο κενό. Με τα δύο 
αδέλφια της, ήταν αχώριστοι, 
αγαπημένοι πάντα,  με έγνοια ο 
ένας για τον άλλο. Υπήρξε πι-
στή, προστατευτική και ειλικρι-
νής φίλη! 
Τώρα που ήρθε το τέλος 

λείπει από την καθημερινότη-
τα όλων. Ζει στην καρδιά, την 
ψυχή, το μυαλό και στα όνειρα 
όλων μας! Βρίσκεται σε κάθε τι 
που υπάρχει γύρω μας και κά-
νει μη αποδεκτό τον αποχωρι-
σμό. Καλό ταξίδι πριγκίπισσά 
μας!   
Τα «Κ.Ν.» συλλυπούνται τους 

οικείους της.

γελον.
-Την 22.9.1968 ο εκ Λαμίας 

έμπορος Θανασούρας ανεδέξατο 
εκ της κολυμβήθρας το άρρεν τέ-
κνον του Ηλία Νικ. Σκωλίκη, ονο-
μάσας αυτό Νικόλαον.

-Την 29.9.1968 η Αρχιτέκτων 
Παρασκευή Αθ. Χρόνη ανεδέξατο 
εκ της κολυμβήθρας το θήλυ τέ-
κνον του Νικ. Αγοριανίτη, ονομά-
σας αυτό Ελένην.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Η κ. Σταυρούλα Λουκά Δού-

κα έτεκεν αισίως εν Λαμία την 
31.10.68, άρρεν.

-Την 4ην Νοεμβρίου ε.ε. η Αργυ-
ρώ, Μεν. Τσακάλου έτεκεν αισίως 
θήλυ.

-Την 5ην Νοεμβρίου ε.ε. η κ. 
Ελένη Ηλία Λευκαδίτη, σύζυγος 
Γραμματέως Κοινότη τος έτεκεν 
ενταύθα άρρεν. Ως ιατρός παρέ-
στη ο κ. Χαρ. Ζ. Κοτσίκης.

-Η κ. Ευαγγελία Δημ. Καλημά-
νη, το γένος Γ. Σίμου, έτεκεν εν 
Αθήναις, την 15.11.68, άρρεν. Ως 
ιατρός παρέ στη ο κ. Χαρ. Ζ. Κοτσί-
κης.

-Η κ. Καίτη Ευθ. Παπανικολάου 
έτεκεν αισίως εν Αθήναις την 30 
Noεμβρίου 1968, άρρεν.
Τα «Κ.Ν.» εύχονται εις τους ευ-

τυχείς γονείς να τους ζήσουν.

ΘΑΝΑΤΟΙ
-Την 16ην Αυγούστίοιυ ε.ε.. 

απεβίωσεν εις Καστέλλια και εκη-
δεύθη η Βαρσαμία, σύζυ γος Ηλία 
Μακρή, εις ηλικίαν 78 ετών.

-Την 27ην 8/βρίου ε.ε. απε βίωσε 
και εκηδεύθη εις Κα στέλλια, ο 
Ιωάν. Ηλ. Παπαϊωάννου, εις ηλικί-
αν 85 ετών.
Τους οικείους συλλυπούμεθα.
-Απεβίωσε και εκηδεύθη εις 

Χιούστον του Τέξας ο συμπολίτης 
μας Δημ. Παν. Παπαδάκης.

-Απεβίωσε και εκηδεύθη εις 
Καστέλλια Φωκίδος η σεβαστή δέ-
σποινα Αικατερίνη Δημ. Mακρή εις 
ηλικίαν 96 ετών.

-Απεβίωσε και εκηδεύθη εν 
Θεσ/νίκη η Έλλη Ασημ. Μακρή.

-Την 4ην Δεκεμβρίου 1968 απε-
βίωσε και εκηδεύθη εν Λα-ρίση η 
Γεωργία σύζυγος Κων. Τσακνιά.

-Την 14ην Δεκεμβρίου 1968 
απεβίωσεν εις Αθήνας και εκη-
δεύθη εις το χωριό μιας, η Μαίρη 
θυγ. Χρήστου Xαλατσά, εν μέσω 
γενικού πένθους, και με συμμε-
τοχήν εις αυτό όλων ανεξαιρέτως 
των συμπολι τών μας, συγγενών 
και φίλων.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αγαπητοί Συνδρομητές, συμμορφούμενοι με τον Γενικό 

Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) που τέθηκε σε 
ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018 και στο πλαίσιο της συμβατικής 
σχέσης που έχουμε μαζί σας θεωρούμε δεδομένο ότι επιθυ-
μείτε να συνεχίσετε να λαμβάνετε την εφημερίδα μας.
Τα στοιχεία που εσείς μας έχετε γνωστοποιήσει (όνομα, 

επίθετο, διεύθυνση) αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας 
αποκλειστικά και μόνο για την αποστολή του εντύπου μας 
από το γραφείο του Φίλιππου Σταύρου (Οδυσσέως 18, Αθή-
να, Τηλ: 210-5227349, e-mail: filippos.stavrou@yahoo.gr), ο 
οποίος έχει αναλάβει την αποστολή της εφημερίδας μέσω 
ΕΛΤΑ. 
Σε κάθε περίπτωση διατηρείτε το δικαίωμα σας να δια-

κόψετε τη αποστολή της εφημερίδας, όποτε το επιθυμείτε 
μέσω επιστολής, mail, fax, ή τηλεφωνικής επικοινωνίας με 
τους υπεύθυνους έκδοσης (Πρόεδρο, Γραμματέα) της εφημε-
ρίδας ή με το γραφείο που κάνει την αποστολή.



ΣΕΛΙΔΑ 3ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

Σε διάφορες στήλες της 
εφημερίδας μας κατά καιρούς 
έχουν δημοσιευτεί και προβλη-
θεί εξέχουσες προσωπικότητες 
του χωριού μας, κυρίως από το 
χώρο των γραμμάτων, των τε-
χνών, της επιστήμης, καθώς και 
διακεκριμένα στελέχη των Ενό-
πλων Δυνάμεων. Έχουν επίσης 
προβληθεί και δημοσιευτεί τα 
ονόματα όσων βραβεύτηκαν 
από τον Προοδευτικό Σύλλο-
γο ΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ. Έστω και 
καθυστερημένα ήλθε η ώρα να 
τιμήσουμε και να προβάλλουμε 
δημοσιεύοντας στην εφημερί-
δα μας και άλλες διακεκριμένες 
προσωπικότητες συμπολιτών 
μας που διέπρεψαν στο χώρο 
των επιχειρήσεων στο κοντινό 
μας παρελθόν.
Έτσι, από σήμερα εγκαινι-

άζουμε τη δημοσίευση συνο-
πτικών σημειωμάτων που αφο-
ρούν «διακεκριμένες» προσω-
πικότητες συμπολιτών μας από 
το χώρο των επιχειρήσεων δη-
λαδή του εμπορίου, της βιοτε-
χνίας, της βιομηχανίας, καθώς 
και από το χώρο των ελεύθε-
ρων επαγγελματιών.
Ας ξεκινήσουμε με πρόσωπα 

του χωριού μας που διακρί-
θηκαν, τιμήθηκαν και προβλή-
θηκαν από την κοινωνία της 
Λαμίας, όπου και δραστηριο-
ποιήθηκαν επαγγελματικά - επι-
χειρηματικά.
Πρόκειται για τους αδελφούς 

Κ. Πιπέλια (Ηλία, Χαράλαμπο 
και Παναγιώτη), όπου λειτουρ-
γούσαν εργοστάσιο κεραμο-
ποιίας στη συνοικία Παγκράτι 
της Λαμίας και τους αδελφούς 
Δ. Κοτσίκη (Γιώργο και Ζήτρο) 
που λειτουργούσαν επιχείρη-
ση υποδηματοποιίας στην οδό 
Ρήγα Φεραίου, καθώς και βιο-
τεχνία υποδημάτων.

ΑΔΕΛΦΟΙ Κ. ΠΙΠΕΛΙΑ 
(Ηλίας, Χαράλαμπος, Πανα-

γιώτης)
Οι Καστελλιώτες αδελφοί 

Κ. Πιπέλια ίδρυσαν και λει-
τούργησαν αρχικά στη Ροδί-
τσα Λαμίας το 1929 ιδιόκτητο 
κεραμοποιείο που κάλυπτε τις 
τότε ανάγκες της περιοχής σε 
δομικά υλικά. Η μεγάλη ζήτηση 
που προέκυψε για πιο σύγχρο-
να δομικά υλικά τη δεκαετία 
του 1930 στην ευρύτερη περι-
οχή της Λαμίας, ανάγκασε τους 
αδελφούς Πιπέλια να μεταφέ-
ρουν την επιχείρησή τους το 
1932 σε μεγαλύτερη ιδιόκτητη 
έκταση αρκετών στρεμμάτων 
στη συνοικία Παγκράτι της 
Λαμίας, όπου έχτισαν το ερ-
γοστάσιο κεραμοποιίας με την 
επωνυμία: Κεραμοποιία Αδελ-
φών Κ. Πιπέλια, με τη συμμε-
τοχή και του μικρότερου αδελ-
φού τους Παναγιώτη.
Στη δεκαετία αυτή του 1930 

στην ευρύτερη περιοχή της 
Λαμίας παρατηρείται ένας με-
γάλος οικοδομικός οργασμός. 

Είναι η περίοδος που τα λα-
σπόχτιστα και πλινθόχτιστα 
σπίτια των φτωχών εργατών και 
αγροτών μετατρέπονται σε κα-
τοικίες τέτοιες, ώστε οι άνθρω-
ποι να νιώθουν πιο άνετα και να 
απολαμβάνουν συνθηκών πιο 
σωστής και υγιεινής διαβίωσης.
Στην κατάσταση αυτή της οι-

κοδομικής εξέλιξης βοήθησε 
και η απαλλοτρίωση των τσιφλι-
κιών, που έγινε το 1928 και είχε 
ως επακόλουθο, όπως ήταν φυ-
σικό, να κάνουν την εμφάνισή 
τους και άλλα κεραμοποιεία. 
Από τα μεγαλύτερα κεραμο-
ποιεία ήταν το εργοστάσιο των 
αδελφών Κ. Πιπέλια.
Το νέο εργοστάσιο ήταν 

μεγάλο με προδιαγραφές αυ-
ξημένης παραγωγής, αλλά και 
μηχανοκίνητο. Το εργοστάσιο 
κεραμοποιίας των αδελφών 
Κ. Πιπέλια τροφοδότησε την 
αγορά για πολλές δεκαετίες με 
νέα οικοδομικά υλικά (τούβλα, 
κεραμίδια, τσιμεντόλιθους, πή-
λινα αντικείμενα κ.λπ.) Οι αδελ-
φοί Πιπέλια με το εργοστάσιό 
τους δημιούργησαν θέσεις ερ-
γασίας για πολλές εκατοντάδες 
εργάτες και συνέβαλλαν κα-
θοριστικά στην ανάπτυξη της 
περιοχής (οικοδομική, οικονο-
μική και κοινωνική), ιδιαίτερα 
σε εκείνα τα δύσκολα χρόνια 
της Κατοχής, της Αντίστασης 
και του Εμφυλίου. Πέρα από 
την οικοδομική, οικονομική 
και κοινωνική τους προσφορά, 
όπως είναι ευρύτατα γνωστό 
στη Λαμία, οι αδελφοί Κ. Πιπέ-
λια είχαν μετατρέψει το εργο-
στάσιό τους σε ένα τέλειο κρη-
σφύγετο κάθε αδικημένου και 
διωκόμενου τη δύσκολη αυτή 
περίοδο.
Το εργοστάσιο κεραμοποι-

ίας των αδελφών Κ. Πιπέλια 
σταμάτησε να λειτουργεί περί 
τα μέσα της δεκαετίας του 
1990 για διαφόρους λόγους.
Σήμερα δε ζει κανένα από τα 

τρία αδέλφια που ίδρυσαν την 
κεραμοποιία. Το πατρικό σπίτι 
των αδελφών Κ. Πιπέλια ήταν 
το σπίτι που σήμερα ιδιοκτή-
της είναι ο Κώστας Μπαλωμέ-
νος.

ΑΔΕΛΦΟΙ ΔΗΜ. ΚΟΤΣΙΚΗ 
(Γιώργος και Ζήτρος)

Οι Καστελλιώτες αδελφοί 
Γιώργος και Ζήτρος Δ. Κοτσί-
κη πήγαν στη Λαμία σε πολύ 
μικρή ηλικία. Εργάστηκαν και οι 
δύο σαν καλφάδες σε κάποιο 
τσαγκαράδικο της Λαμίας, από 
τη μια για να εξασφαλίσουν τα 
προς το ζειν και από την άλλη 
να μάθουν τέλεια την τέχνη 
τους.
Σύντομα άνοιξαν δικό τους 

μεγάλο κατάστημα σε κεντρικό 
δρόμο της Λαμίας, που ενώνει 
τις πλατείες Πάρκου και Ελευ-
θερίας, την οδό Ρήγα Φερραί-
ου, με την επωνυμία: Υποδήμα-
τα Πολυτελείας Αφοί Κοτσίκη 
και στο κατάστημά τους που-
λούσαν παπούτσια δικής τους 
κατασκευής, αφού παράλληλα 
διατηρούσαν και βιοτεχνία κα-
τασκευής υποδημάτων, στην 
οποία εργάζονταν 35 περίπου 
τεχνίτες παπουτσιών.
Στο κατάστημα ενεργότερη 

συμμετοχή είχε ο μικρότερος 
αδελφός Ζήτρος, που διατη-
ρούσε τη λειτουργία του κατα-
στήματος μέχρι το τέλος της 

δεκαετίας του 1990. Ο μεγα-
λύτερος αδελφός, ο Γιώργος 
Κατοίκης ασχολήθηκε με την 
πολιτική και ιδιαίτερα με τον 
συνδικαλισμό, όπου και διακρί-
θηκε σε ανώτατες θέσεις της 
Πανελλήνιας Συνδικαλιστικής 
Ιεραρχίας.

Γιώργος Δημ. Κοτσίκης 
(1899 - 1980)

Ο Γιώργος Δημ. Κοτσίκης 
γεννήθηκε στα Καστέλλια Παρ-
νασσίδας το 1899, πέθανε στην 
Αθήνα το 1980 και τάφηκε στο 
χωριό του τα Καστέλλια. Ο 
Γιώργος Κοτσίκης εκτός από 
το μεράκι, τη δεξιοτεχνία, το 
λεπτό γούστο στην ειδικότητά 
του και το επιχειρηματικό του 
δαιμόνιο, διέθετε σε μεγάλο 
βαθμό και έντονο ενδιαφέρον 
ένα «κουσούρι». Του άρεσε 
να αναμιγνύεται στα κοινά, στα 
προβλήματα δηλαδή της πόλης 
του αλλά και της ευρύτερης πε-
ριοχής. Δόθηκε από πολύ νω-
ρίς «ψυχή τε και σώματι» στην 
πολιτική και το Συνδικαλισμό. 
Έτσι,

– Έλαβε μέρος στις εκλογές 
που έγιναν το 1946 και το 1951 
ως υποψήφιος βουλευτής του 
Κόμματος Αγροτών και Εργα-
ζομένων στο νομό Φθιωτιδο-
φωκίδας.

– Από το 1948 μέχρι και το 
1957 διατέλεσε Πρόεδρος του 
Συλλόγου Υποδηματοποιιών.

– Από το 1950 μέχρι το 
1962 εκλέχτηκε Γραμματέας 
και Ταμίας της Ομοσπονδίας 
Επαγγελματιών Βιοτεχνών της 
οποίας υπήρξε και Πρόεδρος 
την περίοδο 1959 - 1960. Την 
ίδια περίοδο 1950 μέχρι και 
1962 και για τέσσερις τριετί-
ες εκλέχτηκε στο Διοικητικό 
Συμβούλιο του Περιφερειακού 
Επιμελητηρίου Λαμίας, στις δε 
δύο θητείες του 1953 μέχρι το 
1959 υπήρξε Γενικός Γραμμα-
τέας του ίδιου αυτού Συνδικα-
λιστικού Οργάνου.

– Από το 1951 μέχρι και 
το 1958 εκλέχτηκε Γενικός 
Σύμβουλος της Τριτοβάθμιας 
Συνδικαλιστικής Οργάνωσης 
της Γενικής Συνομοσπονδίας 
Επαγγελματιών και Βιοτεχνών 
Ελλάδας.

– Διετέλεσε και μέλος του 
Εποπτικού Συμβουλίου του 
Πιστωτικού Συνεταιρισμού Τε-
χνοεργατών Λαμίας το 1948.

– Όταν αποχώρησε από την 
ενεργό δράση ως συνταξιού-
χος, εκλέχτηκε Πρόεδρος της 
Ένωσης Συνταξιούχων από το 
1968 μέχρι και το 1970.
Τέλος, του απονεμήθηκε ο 

τίτλος του Επίτιμου Προέδρου 
του ΤΕΒΕ Φθιώτιδας.
Ο Γιώργος Κοτσίκης ήταν 

ένας εξαίρετος επαγγελμα-
τίας και επιχειρηματίας και 
ένας αξιοζήλευτος άνθρωπος. 
Όπως έγραψε ένας επώνυμος 
Λαμιώτης της εποχής του, «ο 
Γιώργος Κοτσίκης έβαλε κι αυ-
τός ένα μικρό λιθαράκι για ένα 
καλύτερο αύριο».
Το πατρικό σπίτι των αδελ-

φών Δ. Κοτσίκη στο χωριό 
ήταν το σπίτι που αργότερα 
περιήλθε στην ιδιοκτησία του 
Γιάννη Ελευθερίου (Γκόιαννου) 
στο συνοικισμό «Ευαγγελίστρι-
ας» Καστελλίων, το οποίο κα-
τεδαφίστηκε το 2017.
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΤΣΙΚΗΣ

Παλιότεροι Καστελλιώτες επιχειρηματίες
ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ

ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΑΣ ΑΠΕΣΤΕΙΛΑΝ
  ΕΥΡΩ
Παναγιώτης Ι. Παπαϊωάννου Παλαιό Φάληρο 20
Άννα Μονογιού Μύκονος 50
Ευθυμία Λάλα-Κόλλια Περιστέρι 50
Ευθυμία Κοντολάτη Αθήνα 50
Τάκης Σταμ. Γραβιάς Αυστραλία 100$

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
-Ο Δροσόπουλος Νικόλαος και η Αναστασία Μοσχολιού εις 

μνήμη του Νικολάου Μουλού μας πρόσφεραν για τους σκοπούς 
του συλλόγου μας 100€.

-Η Σταυρούλα Μπουγά για την έκδοση της εφημερίδας μας 
Καστελλιώτικα Νέα μας πρόσφερε 50€ εις μνήμη ΝικολάουΜου-
λού.

-Τα αδέλφια Γεώργιος, Λιάνα, Χρύσα Αλ. Αποστολοπούλου εις 
μνήμη της μητέρας τους Νίτσας πρόσφεραν για τους σκοπούς 
του συλλόγου μας 100€.

-Η Λιλίκα συζ. Στεφ. Αποστολοπούλου εις μνήμη Νίτσας Απο-
στολοπούλου πρόσφερε για τους σκοπούς του συλλόγου μας 
100€.

-Η Ιφιγένεια Αθαν. Αποστολοπούλου-Μουταβελή μας πρό-
σφερε για τους σκοπούς του συλλόγου μας εις μνήμη Νίτσας 
Αποστολοπούλου 100€.

-Η οικογένεια Ευαγγέλου Π. Παπανικολάου προσέφερε 50€ 
εις μνήμην Γεωργίας Σταματέλλου Αλεξίου για τους σκοπούς 
του Συλλόγου μας.

-Ο Θωμάς Καινούργιος εις μνήμη της συζύγου του Ευαγγελίας 
κόρη της Ελένης Ν. Παπαγεωργίου μας πρόσφερε για τους σκο-
πούς του Συλλόγου 30€.

-Η οικογένεια Ιωάννου και Μαίρης Μακρή εις μνήμη της αδελ-
φής των Ευαγγελίας Καινούργιου πρόσφεραν  στο Σύλλογό μας 
και για τους σκοπούς του 50€.

ΚΑ ΣΤΕΛ ΛΙΩ ΤΕΣ:
ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ 
ΑΓΟΡΕΣ ΣΑΣ ΑΠΟ 
ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ, 
ΒΟΗΘΑΤΕ ΕΤΣΙ ΤΗΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ 
ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ

1. Το γήπεδο
Ξανάγραψα για την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί 

στο γήπεδο, δίπλα στον Αη Γιώργη Μπαρούκας. Σαν τα το 
κάνουν ξαργού, τα απορρίμματα και τα παντός είδους άχρηστα, 
αλλά και χρήσιμα υλικά (τόπος αποθήκευσης) σχηματίζουν 
μικρούς λόφους, αν όχι βουνά για να μην τα παραλέμε. Εφέτος, 
τα παιδάκια έπαιζαν μπάλα στην παρακείμενη άσφαλτο και 
καλά έκαναν αφού το γήπεδο είναι βρώμικο και επικίνδυνο.
Καλά, δεν συγκινείται κανείς;

2. Τα σαπρόφυτα
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος το καλοκαίρι, το κεντρικό 

τσιμενταύλακο γέμισε μέχρι τη μέση με τα γνωστά πρασινωπά, 
γλοιώδη σαπρόφυτα, η πηγή των οποίων είναι επίσης γνωστή.
Και νάταν μόνο αυτό. Μέσα στο αυλάκι πέφτουν αποχετεύσεις 

κουζινών και πλυντηρίων με κάθε είδους απορρυπαντικά. 
Κάποιες φορές που υπάρχει έντονη μυρωδιά, κάτι από βόθρο 
κυλάει στο αυλάκι. Άντε τώρα να βρεις τον παραβάτη και να 
καλλιεργείς κηπευτικά.

Ιωάννης Α. Μακρής

Στραβά κι ανάποδα

Ζήτω η Πατρίς
Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα

«ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΙΔΕΑ» (Σεπτέμβριος 2013)
Να γιατί n Ελλάδα έρχεται από τα βάθη των αιώνων και 

προχωρεί ακάθεκτη προς το μέλλον. Το παρακάτω τηλεγρά-
φημα, με απλά λόγια τα λέει όλα και έχει αποσταλεί από την 
Ελένη Ιω. Ιωαννίδη από την Κυπαρισσία στις 2.2.1941 προς 
τον τότε πρωθυπουργό της Ελλάδος Αλέξανδρο Κορυζή, 
σύμ φωνα με την εφημερίδα «Η φωνή των Λακεδαιμονίων» 
(Αύγουστος - Σεπτέμ βριος - Οκτώβριος 1955).
Πόλεμος 1940 - 41.
Τηλεγράφημα προς Πρωθυπουργόν Κυβερνήσεως
Κύριον Κορυζήν Αλέξανδρον
Ο υιός μου, Ευάγγελος Ιω. Ιωοννίδης, έπεσε κατά τας επι-

χειρήσεις της Κλει σούρας. Παρήγγειλα εις τους τέσσαρας 
ήδη υπηρετούντες υιούς μου Χρήστον, Κώσταν, Γεώργιον και 
Νίκον Ιω. Ιωαννίδη, να εκδικηθώσι τον θάνατον του α δελφού 
των. Κρατώ εις εφεδρείαν άλλους τεσσάρας Πάνον, Αθανά-
σιον, Γρηγόριον και Μενέλαον Ιω. Ιωαννίδη κλάσεως 1917 και 
νεωτέρων.
Παρακαλώ κληθώσι ονομαστικώς και ούτοι, εις πάσαν πε-

ρίστασιν ανάγκης της πατρίδος ή τυχόν απωλείας ετέρου τέ-
κνου μου προς εκδίκησιν εχθρού.
Ύστατον επιφώνημα θέλει είναι: Ζήτω η Πατρίς.

ΕΛΕΝΗ ΙΩ. ΙΩΑΝΝΙΔΗ
Κυπαρισσία, 2 Φεβρουαρίου 1941

Το θέμα τούτο, το θέτω υπόψη με τον προσήκοντα σεβα-
σμό των νουνεχών κυρίως γυναικών για παραδειγματισμό σε 
παρόμοιες καταστάσεις.

ΠΑΝ. Κ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΥΠΟΠΤΕΡΑΡΧΟΣ ε.α.
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Η «ΑΛΕΦΑΝΤΩ» ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΧΡ. ΧΑΛΑΤΣΑΣ» ο Στοχαστής, ο Δικηγόρος, ο Καστελλιώτης

ΤΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗ ΚΩΤΣΙΚΗ

Η ΕΘΙΜΙΚΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΑ «ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΙΚΑ»

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ

Συνεδρίαση της 12.11.2018
Θέμα: ΑΛΕΦΑΝΤΩ
Στις 13.12.2018 εκδικάζεται 

στη Λιβαδιά η αίτηση της εται-
ρείας για ακύρωση της απόφα-
σης της Δ. Δασών Ν. Φωκίδας 
για αναστολή της άδειας επέμ-
βασης στα κοιτάσματα «ΑΛΕ-
ΦΑΝΤΩ».

Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. του 
Δήμου της 12.11.2018 συζητή-
θηκε το θέμα λόγω της σημα-
σίας που του αποδίδεται από 
τους αρμόδιους και για να διευ-
κολυνθούν οι Καστελλιώτες να 
μην παραβρεθούν ετέθη 49ο 
στην ημερήσια διάταξη. Το ότι 
συζητήθηκε νωρίτερα δεν αλ-
λάζει τίποτε.

Το θέμα ήρθε στο Δ.Σ. όχι από 
πρωτοβουλία του Δήμου. Ο Δή-
μαρχος μάλιστα στην αρχή της 
ομιλίας του ανέφερε ότι άλλοι 
είναι αντίδικοι, εμείς παρεμβαί-
νουμε επικουρικά, δηλαδή δεν 
τρέχει και τίποτε! Πήρε βέβαια 
απάντηση ότι εμείς είμαστε οι 
κύριοι πληρωτές των αποτε-
λεσμάτων και μας ενδιαφέρει 
πάρα πολύ.

Δεν ήρθε από πρωτοβουλία 
της Δ.Ε. Η αρμόδια τοπική αντι-
δήμαρχος, υπεύθυνη αντιδή-
μαρχος και για το περιβάλλον, 
ούτε άνοιξε το στόμα της από 
τότε που ανέλαβε αν και λαλί-
στατη κατά τα άλλα.

Δεν ήρθε ούτε από το Τ.Σ. 
Καστελλίων, το οποίο δεν θεώ-
ρησε αναγκαίο, παρά τις προ-
κλήσεις να συνεδριάσει για το 
θέμα και να το προωθήσει στο 
Δ.Σ. Είχε πάρει πριν ένα χρόνο 
απαράδεκτες και επικίνδυνες 
αποφάσεις. Αντί αυτού έβγα-
λε ανακοίνωση η δημοτική 
παράταξη της πλειοψηφίας 
του Τ.Σ. η οποία περιελάμβανε 
προκλητικά ασύστολα χοντρά 
ψέματα, όλοι ξέρουν πως έγινε 
η ανάκληση της άδειας επέμ-
βασης στην Αλεφάντω και αδι-
έξοδες, καταστροφικές για τον 
τόπο αναλύσεις και προτάσεις. 
Ανακοίνωση που κατηγορού-
σε λίγο - πολύ ως απατεώνες 
όσους πρότειναν και ζητούσαν 
από το Δήμο νομική αναβάθμι-
ση στην υπόθεση για αξιοπρε-
πή και αισιόδοξη παρουσία στο 
δικαστήριο.

Το θέμα ήρθε στο Δ.Σ. μετά, 
προ διμήνου, μακροσκελή επι-
στολή - αίτημα Καστελλιωτών 
με τις αναγκαίες από το νόμο 
υπογραφές, που καθιστούσαν 
υποχρεωτική την εισαγωγή του 
θέματος στην ημερήσια διάτα-
ξη προς συζήτηση.

Η επιστολή δημοσιεύθηκε 
από όλα σχεδόν τα ΜΜΕ του 
νομού, έντυπα και ηλεκτρο-
νικά, που τη χαρακτήρισαν 
επιμελέστατα τεκμηριωμένη. 
Δημοσιεύθηκαν και σχετικά 
γραφήματα που έδειχναν ακρι-
βώς τη θέση των κοιτασμάτων 
σε σχέση με το χωριό. Η επιστο-
λή πήρε αρ. 18267/18.9.18. Σ’ 
αυτήν διατυπωνόταν διάφορα 
αιτήματα. Ένα από αυτά ήταν 
η ανακήρυξη του δάσους της 
Αλεφάντως και τυπικά προστα-
τευτικό σε όλη την έκτασή του. 
Έτσι θα αποκτούσε όλα τα ευ-
εργετήματα που προβλέπει ο 
νόμος, μιας και όλοι οι αρμόδιοι 
Δασάρχες, Νομάρχες, Διευθυ-
ντές και ο αρμόδιος Υπουργός 
όταν το εξέτασαν το χαρακτή-
ρισαν τέτοιο. Καταγγελλόταν 
μάλιστα ότι η αδράνεια όλων 
των υπευθύνων γι’ αυτό ήταν 
σκόπιμη. Τα ίδια διατυπώνο-

νταν και στο άρθρο στα «Κ.Ν.» 
από τις αρχές του 2018, αρ. 
φύλλου 81 (262).

Άλλο αίτημα ήταν η αναβάθ-
μιση της νομικής υποστήριξης 
με ειδικό και έμπειρο δικηγόρο 
μιας και μέχρι τότε δεν είχαμε 
δει καμιά ενέργεια και αντίθετα 
επικίνδυνες αποφάσεις. Προ-
σπάθησαν να αποφύγουν τη 
συζήτηση στο Δ.Σ. Ο Δήμαρχος 
με αίτημα της ΛΑ.ΣΣΥ. (δημοτι-
κής παράταξης του Προέδρου 
του Τ.Σ. Καστελλίων) κάλεσε 
σύσκεψη των αρχηγών παρα-
τάξεων και του προέδρου του 
Τ.Σ. Άτυπο όργανο χωρίς πρα-
κτικά, χωρίς τη δυνατότητα 
απόφασης. Δεν πήγαν ούτε οι 
ίδιοι. Μόνος αρχηγός, εκτός του 
Δημάρχου, ο Π. Μέγγος από 
την «Πολίτες στο προσκήνιο» ο 
οποίος προέτρεψε τον παρόντα 
δικηγόρο να αναζητήσει και να 
αξιοποιήσει τα στοιχεία και τις 
γνώσεις που διαθέτουν οι Κα-
στελλιώτες για το θέμα και του 
έδωσε διευθύνσεις και τηλέφω-
να.

Αλλά αποτέλεσμα μηδέν. Δεν 
κατέληξαν πουθενά, καμιά πρό-
ταση, καμιά ενέργεια, δεν μπο-
ρούσαν άλλωστε. Απλά στάχτη 
στα μάτια για υπεκφυγή. βρή-
καν όμως τον τρόπο πως θα φέ-
ρουν το θέμα στο Δ.Σ. με κύριο 
μέλημα την υποβάθμισή του.

Έτσι το 49ο θέμα της συνεδρί-
ασης του Δ.Σ. της 12.11.2018 
(δυο μήνες μετά την επιστολή) 
ήταν:

«Επικαιροποίηση αρ. 78/2013 
απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Λήψη 
απόφασης σε σχέση με πιθανές 
επιφανειακές εξορύξεις βωξίτη 
στη θέση «ΑΛΕΦΑΝΤΑΚΙΑ» της 
Τ.Κ. Καστελλίων» με εισηγητή 
τον κ. Δήμαρχο.

Καμιά αναφορά στην επιστο-
λή, τις υπογραφές και στα αι-
τήματα ώστε και να μην ακου-
στούν και εγγραφούν στα πρα-
κτικά και να μην δοθεί χρόνος 
για εισήγηση του θέματος. Για 
εισήγηση ο κ. Δήμαρχος παρέ-
θεσε τα πρακτικά εκείνης της 
συνεδρίασης και ανέφερε πως 
«δεν μπορεί να ζητάμε συνέχεια 
από την εταιρεία και να είμαστε 
αυστηροί μαζί της».

Του εξηγήθηκε πώς και πότε 
πάρθηκε εκείνη η απόφαση 
κατά πλειοψηφία και οι λόγοι 
που πρέπει να ληφθεί νέα από-
φαση, γιατί ο όρος «ΑΛΕΦΑ-
ΝΤΑΚΙΑ» είναι κατασκεύασμα 
για να εξυπηρετήσει σκοπιμό-
τητες και τελικά απαράδεκτος.

Μετά τοποθετήθηκε ο πρό-
εδρος του Τ.Σ. Καστελλίων, ο 
οποίος πρότεινε (όχι απαίτησε) 
να αποφασίσουν να ζητηθεί 
από τις αρμόδιες κρατικές υπη-
ρεσίες, η κήρυξη του δάσους 
της Αλεφάντως ως προστατευ-
τικού δάσους.

Κουβέντα ο πρόεδρος για το 
ότι το Τ.Σ. έχει να συνεδριάσει 
κοντά στον ένα χρόνο. Κουβέ-
ντα για τα αιτήματα που έβαζαν 
οι υπογράφοντες Καστελλιώ-
τες, κουβέντα γιατί ενώ είχε 
προκληθεί δεν έφερε το θέμα 
του προστατευτικού δάσους 
πριν ένα χρόνο, κουβέντα για 
το τι ειπώθηκε στο χωριό στην 
άτυπη συγκέντρωση μετά την 
επιστολή και εν όψει του Δ.Σ., 
κουβέντα γιατί δεν έφερε στο 
Δ.Σ. τις απόψεις - αποφάσεις 
του Τ.Σ. που εκπροσωπεί το χω-
ριό.

Μετά τοποθετήθηκε ο εκ-

πρόσωπος των πολιτών που 
υπογράφουν την επιστολή Δ. 
Μπάκας, που κάτω από την 
πίεση «δεν έχεις χρόνο, τελεί-
ωνε», έβαλε αρκετά ζητήματα, 
ζήτησε εξηγήσεις για ενέργειες 
και παραλείψεις, ενημέρωσε τι 
σημαίνει προστατευτικό δάσος 
και πως προκύπτει, γιατί οι πε-
ρισσότεροι δήλωσαν άγνοια 
του όρου και άλλοι ενώ το πρό-
τειναν δεν ήξεραν τι σημαίνει. 
Τέλος κατέθεσε γραπτά τι είχε 
να πει στο Δ.Σ. τα οποία κατα-
χωρήθηκαν στα πρακτικά.

Η δημοτική παράταξη ΛΑ.ΣΥ. 
του προέδρου του Τ.Σ. δήλωσε 
ότι δεν θα ασχοληθεί με τον 
Μπάκα. Το ζήτημα είναι ότι δεν 
ασχολήθηκε και με το θέμα και 
διάβασε το τμήμα της ανακοί-
νωσής τους που χαρακτηρίζει 
λίγο πολύ απατεώνες όσους 

ζητούσαν νομική αναβάθμιση 
και αξιοπρεπή παρουσία στο 
δικαστήριο. Το υπόλοιπο τμήμα 
της ανακοίνωσης με τα χοντρά 
ψέμματα και τις καταστροφι-
κές προτάσεις δεν τα διάβασε 
για να ενημερωθεί το Δ.Σ. Ούτε 
τις εκτιμήσεις ότι όλες οι δημο-
τικές παρατάξεις, εκτός τους 
ίδιους βέβαια, εξυπηρετούν τα 
συμφέροντα του μεγάλου κε-
φαλαίου, άρα και της εταιρείας 
στο συγκεκριμένο θέμα.

Μετά πήρε το λόγο ο Π. Μέγ-
γος, ο οποίος έκανε αναφορά 
στην επίλυση και τα αιτήματα 
των δημοτών. Εξήγησε τους 
λόγους και ζήτησε νέα απόφα-
ση, ανέλυσε τα του προστατευ-
τικού δάσους, ζήτησε άμεσες 
ενέργειες και ζήτησε ακόμη μια 
φορά αξιοποίηση των στοιχεί-
ων και της γνώσης που διαθέ-

τουν οι Καστελλιώτες και τους 
ανέφερε ονομαστικά.

Τέλος το Συμβούλιο αποφα-
σίζει ομόφωνα:

1) Επιβεβαιώνουμε ότι το Δ.Σ. 
Δελφών έχει σταθερή και ακλό-
νητη θέση εναντίον της επι-
φανειακής εξόρυξης στη θέση 
«ΑΛΕΦΑΝΤΩ» Καστελλίων, 
όπως παρόμοια είχε εκφρασθεί 
το Δ.Σ. Δελφών με την υπ’ αρ. 
78/2013 Απόφασή του.

2) Ζητούμε να ληφθεί απόφα-
ση από την αρμόδια Κρατική 
Υπηρεσία με την οποία και τυπι-
κά θα απονέμεται (κηρύσσεται) 
ο χαρακτηρισμός «ΠΡΟΣΤΑΤΕΥ-
ΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ» στη δασική έκτα-
ση της περιοχής «ΑΛΕΦΑΝΤΩ» 
Καστελλίων, όπως έχει ομολο-
γηθεί σε διάφορα κρατικά έγ-
γραφα κατά το παρελθόν για 
την πραγματική λειτουργία της 
έκτασης αυτής σε σχέση με την 
Κοινότητα Καστελλίων.

Δ. ΜΠΑΚΑΣ

Γ. Αγροτικά εποχικά έθιμα
(Ασχολίες των κατοίκων. Αγροτι-

κή και Ποιμενική ζωή)
Τα αγροτικά εποχικά έθιμα, που 

σχετίζονται με τις ασχολίες των κα-
τοίκων και ειδικότερα την αγροτική 
και την ποιμενική ζωή και κάλυπταν 
όλες τις εποχές του χρόνου, στα 
«Καστελλιώτικα» ποιήματα βρί-
σκουν τη θέση που τους αρμόζει, 
αφού ο ποιητής αφιερώνει δώδεκα 
ποιήματα που περιλαμβάνουν όλες 
σχεδόν τις δραστηριότητες των 
γεωργών και τωv τσοπάνηδων της 
εποχής στην οποία αναφέρονται τα 
ποιήματα. Τα ποιήματα αυτά είναι: 
«Σκαψίματα», «Στ’ αρμάθιασμα», 
«Καταπότι», «Στ’ αλώνια», «Τρύ-
γος», «Δραγασιές», «Ρακαριό», 
«Για τα ξύλα», «Για Τραχανά», 
«Νυχτέρια», «Στ’ αμπέλια» και 
«Στο Μαντρί».

«Σκαψίματα»
Μάρτη κι Απρίλη έναν καιρό

-χρόνοι πια περασμένοι-
γιόμιζε αργάτες το χωριό
ρχόνταν οι Κολοβατιανοί
κορίτσια και κοπέλια,
για σκάψιμο στ’αμπέλια.
Σμάρι μεγάλες συντροφιές
κι οι συμφωνίες πανωτές:

- Μερόκαμα σαράντα
- Δε γίνεται τριάντα;

και για σταθείτε μια στιγμή
θα έχουμε και αρτημή,
φασούλια, μακαρούνια
χαλβάδες και μαντζούνια.
Σας θέλω να σας πάρω-
θάχω και μπακαλιάρο!
Κοιμόνταν στρωματσάδα
κοιμόνταν στην αράδα
με χωρατά και γέλια,
την άλλη μέρα το πρωί

στα χέρια αδράχναν το τσαπί
ξημέρωναν στ’ αμπέλια.
Με πρωινό δεκατιανό
(το λέγαν «χαζοφάι»)
μ’ άσωτο μεσημεριανό
και ποιος να πρωτοφάει,
με κείνο το παλιό κρασί
παλιά νοικοκυράτα,

-πίνω κι εγώ και πιες και συ,
για την αγάπη σου την χ’ση-
κι αράδιαζαν γιομάτα.

Και ρίχνονταν στα κλήματα
με τις τσαπιές απανωτές

τρανές, ντουράτες και βαθειές
(που πια τέτοια σκαψίματα),
ξελάκκωναν τ’ αμπέλι
και στο κατέβα τα τσαπιά

γυάλιζαν στον αέρα,
έστρωναν πέρα ως πέρα
ψηλές κουμούλες μ’ αλφαδιά
κι άραζαν στο Καστέλλι

σαν εσουρούπωνε η βραδιά,
Απρίλη - Μάρτη έναν καιρό
τότε που ζούσε το χωριό.

«Τρύγος»
Με τα πανέρια με ποδιές
με τρυγολόγους και γιδιές,
(θυμάμαι και τα νοσταλγώ)
τέτοια εποχή τέτοιο καιρό,
εμπαίναμε στον τρύγο
θυμάμαι λίγο-λίγο.

Επλένονταν τραπεζονιές
μοσχοβολούσαν οι γιδιές
για μούστο απ’ τ’ αμπέλια,
με κάλανο στ’ αυλάκια
(νοικοκυριά μεράκια)
φουσκώναν τα βαρέλια,
φουρτούνες και μπελάδες
έγνοια σε κάθε μέρος

(πόλεμος τρύγος-θέρος)
εφούσκωναν κι οι κάδες.

Σαν τα μυρμήγκια οι χωριανοί,
γραμμή-γραμμή ολοΐσια
χωρίς ψωμί, χωρίς φαΐ

στις «ράχες», στα «γραβίσια»
στα «βύσσαλα» αρχινώντας,
τρυγώντας - τραγουδώντας
νέοι, παιδιά, κοπέλες,
κόβαμε κρεμαντζέλες:

(σταφύλια διαλεχτότερα
που ήταν για παρεκότερα)
κοσμάδια, ασπρούδες, γαλανά
γριπιώτικα και ροζακιά.
Κι εμείς οι πιο μικρότεροι
εμείς που δεν τρυγούσαμε
με στούμπους όλο ρόζια
-μας βγαίνανε τα κόζια-

στις κάδες τα στουμπούσαμε.
Ο μούστος απ’ τ’ αμπέλια
εκουβαλιόταν με τα ζα
έβραζε στην τραπεζονιά
τον ρίχναν στα βαρέλια.
Κι οι μάνες μούστο πιάνανε
τα πετιμέζια φτιάχνανε
κουρκούτες σουτζουκάκια
πιατέλες πιατελάκια.

Κι όσο ν’ ανοίξουν τα κρασιά
το κρασοπανηγύρι

-ν’ ανοίξουνε οι πύροι-
πιάναν απ’ την τραπεζονιά
κόκκινο τσιπουρίτη
(κόκκινο κουτελίτη)
για νιες για παληκάρια
για γέρους για γριές,
μέχρι τα γιοματάρια
πέρα ως τις γιορτές.

«Δραγασιές»
Εκείνες τις παλιές χρονιές
ρόιδιζαν τα σταφύλια
στα βλογημένα κλήματα

βγαίναν δραγάτες στο χωριό
‘πο μέσα απ’ τα Καστέλλια
για να φυλάν τ’ αμπέλια

τέτοια εποχή, τέτοιον καιρό.
Και στήνανε τις δραγασιές

«ψηλά σε δέντρα σ’ αγκορτσιές
στον «Ψηλό Πλάτανο» η μια

-μένανε βλέπεις μάνες-
πέρα στις «ράχες» η άλλη
κι η άλλη κατά «Μαργαζιά»

έμοιαζε με κεφάλι
απάνω στις στροπίνες.

Κι ήταν δραγάτες ξακουστοί
ποιος κόταε να ξεγελαστεί

(με γκράδες -να μην μπλέξεις
και να μην το ξανακάνεις).

Ο γερο-Λαμπρίκος κι ο Καπνιάς
Μαυροκορδάτος ο Παπάς
ήταν κι ο Σακαλέξης
κι ο Γιώργης ο Γαλάνης.
Αλίμονο σ’ όποιο παιδί
όχι να πάρει, μα να ιδεί
κατά το ξένο αμπέλι
άκουε μια βαρειά φωνή:
π’ τη δραγασιά π’ το μιναρέ
πόφτανε ως το Καστέλλι

«Όξω απ’ τ’ αμπέλια βρέεε!»

«Ρακαριό»
Μέσα στη βαρυχειμωνιά

στην παγωνιά και στο χιονιά,
γύρω κοντά τις Αποκρές
-τότε τις μέρες τι καλές-,

(ξεκίναγαν το ρακαριό
κι άναβε το καζάνι)

μέσα στη βαρυχειμωνιά
άδειαζαν την τραπεζονιά
και με τη λάσπη ή τη βουνιά
εχρίζαν το στεφάνι,
λουλά και το καπάκι
(νερό από τ’ αυλάκι
μια κάσα για ψυγείο)
-κάτι σα σε χημείο
κάτι σα φαρμακείο-
τα τσίπουρα ξέβγαζαν
τα τσίπουρα που βράζαν,
και κίναε στάλα από κει
το πρωτοστάλακτο ρακί
και το ματαψημένο,
(σήκωνε πεθαμένο)

ούζο αγαπημένο-ούζο ευλογημένο.
Αψύ - αψύ πιωνόταν
μέχρι τα ξημερώματα,

(που κόβονταν τα πιόματα)
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(Συνέχεια από τη σελίδα 1)

Κ Ρ Ε Ο Π Ω Λ Ε Ι Ο Ν

ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ
Ντόπια Κρέατα

Μοσχάρια-Χοιρινά-Αρνιά
Ελεύθερης Βοσκής

ΚΑ ΣΤΕΛ ΛΙΑ-Τηλ. 22650 91883

(Συνέχεια από τη σελίδα 4)
έζαφταν οι τρανύτεροι
-ήταν και μεγαλύτεροι-
ρακί σαν το νεράκι,
επάγαιναν κι έρχονταν
ποτήρια και κανάτια

στην πρώτη την καταπγισιά
στο πρώτο ποτηράκι

τους δάκρυζαν τα μάτια,
κι έχαναν την περπατησιά.
Για μας τα παιδαρόπουλα
φοβόνταν μη μεθύσουμε,
μα για να μη ζητήσουμε
-έτσι να συνηθίσουμε-
μας έδιναν μια στάλα
και πέφταμε τρεχάλα

πάνω σε τσίπουρα σωρούς
κυλιόμαστε - πιανόμαστε
χορεύαμε τρελλούς χορούς
και μούρσια εγενόμαστε
ψάχνοντας για ραγούλες
απάτητες και στρογγυλές
πικρές στιφές, ξινούλες,
εκεί κοντά στις αποκριές.

Η ΕΘΙΜΙΚΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΑ «ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΙΚΑ»

– Κάψιμο κλαδιών και φύλ-
λων δέντρων τους μήνες που 
επιτρέπεται το κάψιμο (Νοέμ-
βρης-Απρίλης).

– Συνεχής καθαρισμός χόρ-
των, βάτων κ.λπ. στις αυλές, 
τους κήπους, τα οικόπεδα, τα 
χωράφια κάθε χρόνο, όταν πρέ-
πει.

– Εγκαταλειμμένα και αφρό-
ντιστα σπίτια και οικόπεδα. Κα-
θαρισμός και περίφραξη. Όπου 
χρειάζεται και γκρέμισμα.

– Απομάκρυνση εγκαταλειμ-
μένων αυτοκινήτων, τρακτέρ, 
μπάζων κ.λπ., εκτός οικισμού 
και σε κατάλληλους χώρους.

ΚΤΙΡΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ
ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ

ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Ή ΤΟ ΔΗΜΟ
– Κοινοτικό κατάστημα. Ξε-

νώνας. Νομιμοποίηση. Επισκευ-
ές. Αλλαγή χρήσης πιθανόν του 
Ξενώνα. Καθάρισμα υπογείου. 
Κάποια δέντρα στον περιβάλ-
λοντα χώρο θα το αναδείκνυαν 
καλύτερα και θα το ομόρφυναν.

– Κτίριο Λέζα. Ολοκλήρωση ή 
κατεδάφισή του. Είναι ντροπή 
να μένει έτσι.

– Αποθήκη Συνεταιρισμού. 
Χρησιμοποιείται ή όχι για το 
σκοπό που έγινε. Τι προτείνουν 
οι άμεσα εμπλεκόμενοι για τη 
μελλοντική χρήση του μισού 
τουλάχιστον χώρου;

– Συνεχής φροντίδα του γε-

φυριού και του περιβάλλοντα 
χώρου όλο το χρόνο.

– Διαμόρφωση του απέναντι 
αύλειου χώρου του γεφυριού, 
όπου έχουν κτιστεί τα γραφεία 
του Συλλόγου Γυναικών Κα-
στελλίων.

– Συνεχής φροντίδα και κα-
θαριότητα των Παιδικών Χα-
ρών. Επισκευές.

– Περίφραξη και διαμόρφω-
ση του γυμναστηρίου (γηπέ-
δου) στη θέση «Μπαρούκα».

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟ-
ΝΤΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

– Λαογραφικό Μουσείο. Πρέ-
πει να γίνει ή όχι. Προτάσεις.

– Επιλογή μόνιμου χώρου για 
εκδηλώσεις (πολιτιστικές κ.λπ.), 
ώστε να μη διακόπτονται ύστε-
ρα από καταγγελίες, για ηχο-
ρύπανση και διατάραξη κοινής 
ησυχίας.

– Χώρος πάρκινγκ πλησίον 
των υποτιθέμενων πλατειών 
μας, ώστε να μην υπάρχει πρό-
βλημα ελεύθερης κυκλοφο-
ρίας. Να υπάρχει τουλάχιστον 
καλύτερη διαχείρισή τους από 
τους ίδιους τους οδηγούς.

– Τοποθέτηση σημάτων τρο-
χαίας σε επικίνδυνες στροφές, 
διασταυρώσεις βασικών κε-
ντρικών σημείων, σημείων χω-
ρίς ορατότητα κ.λπ.

ΚΑΛΗ ΑΡΧΗ.
Βαγγέλης Κωτσίκης

ΘΕΜΑΤΑ-ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΑ-ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΕΝΑΣ ΓΕΡΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΗΣ
Γράφει για τον πόνο του και για μας
Ευχαρίστως δημοσιεύσαμε 

μια επιστολή «φίλου Καστελ-
λιώτη» που ίσως, δώσει κίνητρα 
για να αφυπνισθούμε με πολύ 
σεβασμό όπως την λάβαμε.
Αγαπητά «Καστελλιώτικα 

Νέα»:
«Εγώ είμαι γέρος και δεν ξέρω 

να γράφω, αλλά πονάω το χω-
ριό μας, βλέπω τους αγώνες που 
κάνετε και πονάει το κεφάλι μου 
θλιβερά, γιατί ξέρω πως βροντά-
τε σε κωφού πόρτα. Σας το λέω 
εγώ με όλα μου τα χρόνια. Μην 
περιμένετε από κανέναν τίποτα. 
Αν μπορείτε να κάνετε κάτι κά-
ντε το.
Από τα πολλά χρόνια, το ελάτ-

τωμα των χωριανών μας είναι 
ένα, η ασυνεννοησία. Ποτέ δεν 
μπόρεσε κανένας να μονοιάσει 
και να ομονοήσει με τους συγ-
χωριανούς μας. Πάντοτε ήτανε 
μοιρασμένος, χωρίς να ξέρουν 
το γιατί, αυτή η διχόνοια έθαψε 

το χωριό μας και πολύ φοβάμαι 
πως τώρα, που κατοικείται μόνο 
από γερόντους αυτή η διχόνοια 
θα σημάνει και το τέλος του. 
Δε γίνομαι προφήτης κακών, 

ένα χωριό με 400 επιστήμονες 
είναι ποτέ δυνατόν να σβήσει, 
πολύ φοβάμαι ΝΑΙ. Με συγχω-
ρείτε για το γράμμα μου, αλλά 
μιλάει ο πόνος μου.
ΣΑΣ χαιρετώ και ΣΑΣ ευχαρι-

στώ.
Σημείωση:
Δημοσιεύτηκε πριν 40 χρόνια 

τον Ιαν. – Φεβρ. 1977 και σή-
μερα είναι πάλι επίκαιρο. Δεν 
γνωρίζουμε ποιος το έγραψε 
αλλά θεωρούμε ότι μπορεί να 
είναι οποιοσδήποτε που αγαπά 
το χωριό μας.
Τα «Κ.Ν.» είναι η φωνή όλων 

των συγχωριανών και ευχαρί-
στως θα φιλοξενήσουμε κάθε τι 
που αφορά το χωριό μας και την 
προκοπή του. 

Χαρακτηριστικοί τύποι ανθρώπων στα «Καστελλιώτικα»
«Γιάννης Καντέλης»

Ήταν πάμφτωχος χοιροβοσκός με ανοιχτή καρδιά και με πολλά παιδιά, 
(δέκα-δώδεκα), τίμιος όμως με το παραπάνω και με «τη φτώχεια του να 
σέρ νει», έβριζε όσους είχαν λεφτά τους παραλήδες: «Καταβόθρες και 
ντελήδες δεν τα θέλω τα λεφτά σας», αλλά έβριζε και τα παιδιά του: «τη 
γενεά σας, τι σας λείπει το ψωμί σας, το τυρί σας, το κρασί σας»; Οι χω-
ριανοί, αν και τίμια τους φερόταν και σ’ όλους γλυκομιλούσε, εκείνοι του 
είχαν έτοιμο το πείραγ μα:

«Καντέλη Καντέλη
Τα γρούνια μεσ’ στ’ αμπέλι
Όσο να πάει ο Καντέλης
Τα σκότωσε ο Φαμέλης».
Το πιο χαρακτηριστικό περιστατικό ωστόσο που τον συνοδεύει μέχρι σή-

μερα, πάρα πολλά χρόνια μετά το θάνατό του, είναι η γνωστή φράση: «Η 
τανάλια του Καντέλη». Αφορμή για την αφήγηση αυτού του περιστατικού 
υπήρξε το εξής γεγονός:
Μια φορά ζήτησε από έναν γείτονά του μια τανάλια που χρειαζόταν να 

ξεκαρφώσει κάτι πρόκες στο σπίτι του. Ο γείτονας είχε τανάλια και αυτό το 
γνώριζε ο Καντέλης. Όταν του ζήτησε την τανάλια, εκείνος προφασίστηκε 
ότι δεν έχει «γιατί την είχαν χάσει δήθεν τα παιδιά του». Δεν του έλεγε βέ-
βαια την αλήθεια. Πείσμωσε τότε πολύ ο Καντέλης με τη συμπεριφορά του 
γείτονά του και ξεκίνησε να πάει ν’ αγοράσει την τανάλια που του χρειαζό-
ταν. Ρώτη σε λοιπόν στα μαγαζιά του χωριού πού γινόταν εκείνη την εποχή 
«παζάρι» στην περιοχή. Τού απάντησαν ότι το παζάρι γίνεται στην Υπάτη. 
Απόσταση δηλαδή από το χωριό δέκα ώρες με τα πόδια. Πήγε λοιπόν στο 
παζάρι περ πατώντας, αγόρασε την τανάλια, γύρισε στο χωριό κρατώντας 
την τανάλια στο χέρι, την μπήχνει επιδεικτικά στο φράκτη του γείτονα και 
του τη δείχνει «ότι δεν τον είχε ανάγκη». Σκεφτείτε μόνο το όλο σκηνικό: 
Για μια τανάλια δέκα ώρες με τα πόδια, να πάει στο παζάρι και να γυρίσει.

«Kαραντζανομήτρος»
Μια άλλη χαρακτηριστική μορφή του χωριού μας ήταν και η περίπτωση 

του μπάρμπα Μήτρου του Καραντζονομήτρου, άλλου επιπέδου και «άλλης 
φτιασιάς» από τους προηγουμένους. Καλοσυνάτος, συμπαθής στα παιδιά, 
γλυκο μίλητος με όλους, είχε χρυσή καρδιά. Είχε ένα μικρό μπακαλικάκι 
- καφενείο με ένα «σωρό πραμμάτειες» στ’ Αντρειολέικα. Καβάλα στο γάι-
δαρο και μ’ ένα λουλούδι στ’ αυτί κουβαλούσε τα ψώνια του απ’ τη Γραβιά, 
φορώντας την τραγιάσκα του στραβά τόρριχνε στο τραγούδι. Στο απόμερο 
καφενείο του μαζεύονταν τα παιδιά που μάθαιναν «τα χαρτιά» (τράπουλα) 
και έπαιζαν το βιδαριστό. Όλοι οι πελάτες του μπάρμπα Μήτρου ήταν «η 
μαρίδα», (όλοι οι μικροί μεγάλοι). Οι δε μικροθεριακλήδες δεν σήκωναν 
κεφάλι παίζοντας απε ρίσπαστοι την παρτίδα τους. Όταν βράδυαζε τους κα-
τευόδωνε με ήπιο και μειλίχιο τρόπο: «-Άιντεστε να σας ιδώ, έχετε ταχειά 
σχολειό, φευγάστε για να αδειάσει και τους χαιρέταγε στητός». Στο μεταξύ 
είχαν στα κρυφά πιει και το πιοτό τους οι πιτσιρικάδες και τα στραγάλια 
ήταν τσάμπα. Και διώχνοντάς τους έκλεινε την πόρτα και τα παραθύρια και 
έσβηνε τη λάμπα μ’ ένα φτερωτό χωνάκι.

«Λιαζακοθύμνιος»
Άλλος χαρακτηριστικός τύπος καστελλιώτη των «Καστελλιώτικων» ποιη-

μάτων είναι αναμφισβήτητα ο καλοσυνάτος και άκακος τύπος «ο Λιαζα-
κοθύμνιος» που ασκούσε το επάγγελμα του γανωτή (καλαντζή) μεταφέ-
ροντας φορτωμένος όλο το εργαστήριό του στην πλάτη σε κάθε γειτονιά 
του χωρι ού για να γανώσουν οι νοικοκυραίοι τα μπακιρένια σκεύη τους. Τα 
τελευ ταία χρόνια της ζωής του είχε εγκαταστήσει «το εργαστήριό του» στο 
σπίτι του δασικού Λεωνίδα Σακελλαρίου, που ήταν κοντά στην εκκλησία και 
το σχολείο. Ζούσε περίεργα και επιτηδευμένα, αποζητούσε την απομόνω-
ση, το σπίτι του - είχε οικογένεια - τελευταία σπανίως το επισκεπτόταν ως 
μουσαφίρης και η συμπεριφορά του και η προσέγγισή του με τους ανθρώ-
πους ήταν ιδιόρρυθμη. Σαν ιδιαίτερος (sui generis) τύπος περιγράφεται και 
στα «Καστελλιώτικα» ποιήματα του Δημήτρη Χρ. Χαλατσά.
Είναι στους νεότερους περισσότερο γνωστός από τη φράση του: «Όλοι 

οι φίλοι καλοί». Πώς προέκυψε αυτό; Σε κάποιες βουλευτικές εκλογές, 
όταν οι υποψήφιοι των διαφόρων συνδυασμών και παρατάξεων όλο και κάτι 
«έταζαν» στους ψηφοφόρους για να τους ψηφίσουν (σταυρώσουν) για να 
εκλεγούν, έταξαν και σε αυτόν. Ξεχωριστός και τίμιος όπως ήταν, τους 
άκουε έναν έναν όλους με προσοχή και με τη σειρά, και για να μην τους 
χαλάσει το χατήρι και να τους κακοκαρδίσει, υποσχόταν σ’ όλους ανεξαι-
ρέτως ότι θα τους ψηφίσει. Όταν προσήλθε την ημέρα των εκλογών στο 
εκλογικό κέντρο που θα ψήφιζε, και μη θέλοντας να δυσαρεστήσει κα-
νέναν, πήρε ένα ψηφοδέλτιο απ’ όσα βρίσκονταν μπροστά του και όταν 
απομονώ θηκε στο «παραβάν», αντί να βάλει σταυρό στον συγκεκριμένο 
υποψήφιο της προτίμησής του, έγραψε φαρδειά - πλατειά πάνω στο ψηφο-
δέλτιο: «όλοι μου οι φίλοι καλοί» Θύμνιος Αποστολόπουλος.
Όταν, μετά το τέλος της ψηφοφορίας, έγινε η καταμέτρηση και η επαλή-

θευση των σταυρών προτίμησης που έλαβε ο κάθε υποψήφιος και η κάθε 
παράταξη, με έκπληξη «για τότε» πληροφορήθηκαν οι παρευρισκόμενοι 
της εφορευτικής επιτροπής και όσοι άλλοι ήταν εκεί το συμβάν, ακολούθη-
σε το αναμενόμενο σούσουρο που, όπως ήταν φυσικό, αναπαράχθηκε και 
κυκλο φόρησε αμέσως προς τα έξω. Ο ίδιος ωστόσο ως ψηφοφόρος είχε 
επιτελέσει «άριστα» το πολιτικό καθήκον, κράτησε «το λόγο του» και τους 
είχε ψηφίσει όλους, και μάλιστα επωνύμως, και:

«Όχι ως όποιος οποιόπουλος
αλλά ως Θύμνιος Αποστολόπουλος»

ΓΛΩΣΣΑΡΙ
Αντρειολέικα, τα = γειτονιά του 

χωριού στην «Ευαγγελίστρια»
αγκορτσιές, οι = οι αγριαχλα-

διές
αρτ(η)μή, η = προσφάγι, τροφή 

που αρταίνει, τρίμματα του τυριού
ασπρούδες, οι = τα άσπρα στα-

φύλια, τα σαββατιανά
βύσσαλα, τα = τοποθεσία στα 

αμπέλια του χωριού
γανώνω, ρ = επικασσιτερώνω, 

περνάω με καλάι τα μπακίρια
γιδιές, οι = τα ασκιά
«γραβίσια», τα = μέρη που βρί-

σκονται στη Γραβιά
γριπιώτικα, τα = τα τραγανά 

άσπρα σταφύλια
δραγάτες, οι = οι αγροφύλακες, 

κυρίως οι φύλακες των αμπελιών
έζαφταν, ρ =έπιναν κρασί
κάδες, οι = τα μεγάλα ξύλινα κυ-

λιντρικά βαρέλια ανοιχτά από πάνω 
για το πάτημα σταφυλιών
κάλανος, ο = ξύλινος ημικύλιν-

δρος για να διοχετεύεται το νερό
καταπγισιά, η = η κατάποση, η 

γουλιά
κόζια, τα = τα κότσια, τα δύσκο-

λα
κοσμάδι, το = είδος μαύρου 

σταφυλιού πυκνόρρογο με πολλές 
σφιχτές δεμένες ράγες
κόταε, ρ = τολμούσε, αποφάσιζε
κρεμαντζέλες, οι = τα σταφύλια 

με τη βέργα τους που τα κρεμούν 
το χειμώνα στο ταβάνι
κουμούλες, οι = σωροί χώματος 

κυρίως στα αμπέλια
κουρκούτες, οι = ο χυλός με 

βρασμένο αλεύρι και γάλα
κουτελίτης, ο = το κρασί που 

χτυπάει στο κεφάλι
λουλάς, ο = τσίγκινος σωλήνας 

της σόμπας ή χάλκινος στο ρακαριό
«Μαργαζιά», τα = τοποθεσία κο-

ντά στο Σιδηρ. Σταθμό Μπράλλου
μιναρές, ο = παρομοίωση της 

δραγασιάς με μιναρέ
μούρσια, η = η βρωμιά, η βρώμα
ντελήδες, οι = οι τρελλοί, οι 

μουρλοί, οι παλαβοί
ντουράτες, οι = οι δυνατές, οι 

γερές, οι αλύγιστες
παρεκότερα, επιρ. = λίγο πιο 

πέρα, πιο κει
πύροι, οι = το ξύλο που βάζου-

με για να κλείσουμε την τρύπα του 
βαρελιού
ρακαριό, το = ο χώρος του απο-

στάγματος των τσίπουρων για πα-
ραγωγή ρακιού
ροζακιά, τα = ποικιλίες σταφυ-

λιών
στούμπος, ο = μακρύ χοντρό 

ξύλο με κεφαλή στον πάτο που 
στουμπούν τα σταφύλια στην κάδη
στροπίνες, οι = μεγάλα ξύλα 

κυρίως ελάτινα που κρέμαγαν τα 
καπνά για να λιαστούν
τραπεζονιές, οι = οι μεγάλες 

κάδες που ρίχνουν τα πατημένα 
σταφύλια να βράσουν
τρανύτεροι, οι = οι μεγαλύτεροι 

στην ηλικία
τρυγολόγος, ο = μικρό κλαδευ-

τηράκι που κόβουν τα σταφύλια
τσιπουρίτης, ο = το κρασί που 

βγαίνει από το στίψιμο των τσίπου-
ρων με προσθήκη νερού
φτιασιά, η = η φκιασιά, το φυσι-

κό του ανθρώπου, η νοοτροπία, ο 
χαρακτήρας
χ’ση, η = η χρυσή

(Συνεχίζεται)



ΣΕΛΙΔΑ 6ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

(Συνέχεια στη σελίδα 7)

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ/ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ
ΑΒΕ 21 (1898-2000)

1-5. Πρωτόκολλον αλληλογραφίας 1959-1995
6. Πρωτόκολλον εμπιστευτικής αλληλογραφίας 1973-76
7. Βιβλίον διεκπεραιώσεως 1971-79
8-11. Μαθητολόγιον σχ. έτη 1898-1946
12. Βιβλίον πιστοποιητικών σπουδής 1945/46-1949/50
13-16. Γενικός έλεγχος 1898-1951
17. Ν. 1242, περί διοικήσεως και εποπτείας της δημοτικής 

και μέσης εκπαιδεύσεως 1919
18. φ. Εφορείας Μαθητικών Συσσιτίων 1962-68
19-23. Βιβλίον Αποθήκης Τροφίμων Μ.Συσσιτίου 1965-1967
24. Μητρώον συσσιτούντων μαθητών χ.χ.
25. Μητρώον συσσιτούντων μαθητών 1966-67
26-31. Πρόχειρον μαθητικών συσσιτίων 1965-1967
32. Βιβλίον Ταμείου Μ. Συσσιτίων 1965-67
33. Βιβλίον Πράξεων Εφορείας Μ. Συσσιτίων 1965-68
34-38. Βιβλίον Πρακτικών/Πράξεων (συνεδριάσεων) Σχολι-

κής Εφορείας 1956-60
39. Βιβλίον καταθέσεων-αναλήψεων 1973-82
40-42. Βιβλίον Ταμείου 1950-82
43-47. φ. Σχολικού ταμείου 1935-1990
48-63. Βιβλίο διδαχθείσης ύλης 1968-1984
64. Αρχείο Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 1971-88
65. Βιβλίο Δανειστικής Βιβλιοθήκης 1978-80
66. Βιβλίον δαμαλισμού μαθητών 1950-55
67. Δαμαλισμός-εμβόλια 1972
68. Βιβλίον εμβολιασμού 1973
69. Ατομικά δελτία υγείας - οδοντολογικές εξετάσεις - ια-

τρικές γνωματεύσεις 1981-93
70-79. Ημερήσιος έλεγχος 1975-1984
80. Δελτία ατομικότητας 1976/77-1981/82
81. Τίτλοι σπουδών - Δικαιολογητικά εγγραφής 1919-

1964/65
82. Τίτλοι σπουδών - Δικαιολογητικά εγγραφής 1965/66-

1976/77
83. Τίτλοι σπουδών - Δικαιολογητικά εγγραφής 1977/78-

1982/83
84. Αιτήσεις προς έκδοσιν πιστοποιητικών 1952-85
85. Στατιστικά διάφορα (πίνακες - περιουσιακά - Στοιχεία 

επί τη λήξει του διδακτικού έτους) 1954/55-1989/90
86. Βιβλίο Μητρώο προσωπικού 1971-77
87. Βιβλίο παρουσίας προσωπικού 1976-80
88. Ημερολόγιο παρουσίας προσωπικού 1991
89. Γραπταί δοκιμασίαι μαθητών (Ε, ΣΤ) 1973/74-1974/75
90. Γραπταί δοκιμασίαι μαθητών (Ε, ΣΤ) 1975/76
91. Γραπτές δοκιμασίες μαθητών (Ε, ΣΤ) 1976/77
92. Test διάφορα και εργασίες μαθητών 1983/84
93. Τετράδια «Σκέφτομαι και γράφω» μαθητριών ΣΤ΄ τάξης 

1984/85
94. Test Γ΄ τριμήνου 1993/94
95. Διάφορα γραπτά 1966-87, χ.χ.
96. Αρχείον (Διάφορα - Νομαρχία - άλλες αρχές κ.λπ.) 

1928-1966
97. Αρχείον (Διάφορα - Νομαρχία - άλλες αρχές κ.λπ.)  

1967-87
98. Αρχείον (Διάφορα - Νομαρχία - άλλες αρχές κ.λπ.)  

1988-95
99. Διάφορα αχρονολόγητα
100. Φ. Σχολικού Συμβούλου 1985-2000

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΕΣ ΚΑΡΤΕΛΕΣ
Α. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
101-120. Καινή Διαθήκη (Κ.Δ. 1-20), βιβλιοπωλείον Σ. ΚΟ-

ΝΤΟΥ - Δ. ΦΥΛΑΚΤΟΥ.
121-134. Παλαιά Διαθήκη. Εκδ. Οίκος Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ 

Α.Ε.
135-150. Καινή Διαθήκη. Εκδ. Οίκος Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ Α.Ε.
Β. ΦΥΤΟΛΟΓΙΑ
151-166. (ΦΞ 1-16). Εκδ. οίκος Π. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ.
167-182 (ΦΕ 1-16). Βιβλιοπωλείον Σ. ΚΟΝΤΟΥ-Δ. ΦΥΛΑ-

ΚΤΟΥ.
Γ. ΖΩΟΛΟΓΙΑ
208-223. (Ζ.Ε. Α1-16). ΚΟΝΤΟΥ-ΦΥΛΑΚΤΟΥ.
224-239. (Ζ.Ε. Β1-16). ΚΟΝΤΟΥ-ΦΥΛΑΚΤΟΥ.
240-310. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ (Δώρον Συνδέσμου Παρνασσιδέων 

Αθηνών 1953).
311. 19 σφραγίδες (στο Φ. σφραγίδων Γ).

ΧΑΡΤΕΣ
Α. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
312. Χάρτης Παλαιστίνης - Πορείες Απ. Παύλου. ιστορικός-

παραστατικός χάρτης της Αγίας Γραφής. Σ. ΚΟΝΤΟΥ - Δ. ΦΥ-
ΛΑΚΤΟΥ.

313. Χάρτης Παλαιστίνης - Πορείες Απ. Παύλου. ιστορικός-

παραστατικός χάρτης της Αγίας Γραφής. Σ. ΚΟΝΤΟΥ - Δ. ΦΥ-
ΛΑΚΤΟΥ.
Β. ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ
314. Ο εσωτερικός άνθρωπος. Πίναξ ανατομικός εις φυσιο-

λογικόν σχήμα Ανθρώπου. έκδ. Κ.Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ.
315. Πίνακας Νο 3: Ο σκελετός και τα οστά - Πίνακας Νο 4: 

Οι αρθρώσεις μας. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ.
Γ. ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
316. Τα φρούτα μας. Κ. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ.
317. Ζωολογικός χάρτης. Τα ζώα του τόπου μας. Κ. ΚΑΡΑ-

ΓΚΟΥΝΗΣ.
318. Ζωολογικός χάρτης. Τα ζώα του τόπου μας. Κ. ΚΑΡΑ-

ΓΚΟΥΝΗΣ.
319. Πτηνά. έκδ. Γ. ΠΟΥΡΓΑΛΗ - Χ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ.
320. Πτηνά. έκδ. Γ. ΠΟΥΡΓΑΛΗ - Χ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ.
321. Ο κόσμος της θαλάσσης. εκδ. Χ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ.
322. Ο κόσμος της θαλάσσης. εκδ. Χ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ.
Δ. ΑΝΑΓΝΩΣΗ
323. Χάρτης πρώτης αναγνώσεως.
324. Χάρτης πρώτης αναγνώσεως.
325. Κανόνες τον ισμού Νο 1. Εκδόσεις ΚΑΖΑ.
Ε. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ
326. Χάρτης πρώτης αριθμήσεως.
327. Χάρτης πρώτης αριθμήσεως.
328. Κλάσματα - Μικτοί.
ΣΤ. ΙΣΤΟΡΙΑ
329. Οι Άθλοι του Ηρακλή (α). έκδ. Χ.Ν. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥ-

ΛΟΣ.
330. Οι Άθλοι του Ηρακλή (β). έκδ. Χ.Ν. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥ-

ΛΟΣ.
331. Η Αρχαία Ελλάς μετά των αποικιών της (2) Δ. ΔΗΜΗ-

ΤΡΑΚΟΥ-Π. ΚΑΡΟΛΙΔΟΥ.
332. Ακμή της Ελλάδος κατά τον 5ον και 4ον αιώνα π.Χ. (4) 

Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ - Π. ΚΑΡΟΛΙΔΟΥ.
333. Ακμή της Ελλάδος κατά τον 5ον και 4ον αιώνα π.Χ. (4) 

Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ - Π. ΚΑΡΟΛΙΔΟΥ.
334. Κράτος Μ. Αλεξάνδρου (5) Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ - Π. ΚΑ-

ΡΟΛΙΔΟΥ.
335. Κράτος Μ. Αλεξάνδρου (5) Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ - Π. ΚΑ-

ΡΟΛΙΔΟΥ.
336. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία κατά τον 9ο και 10ο αιώνα 

(6) Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ - Π. ΚΑΡΟΛΙΔΟΥ.
337. Το Ρωμαϊκόν κράτος κατά τον 2ον μ.Χ. αιώνα (7) Δ. 

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ-Π. ΚΑΡΟΛΙΔΟΥ.
338. Η Ελληνική Επανάστασις 1821-1827 (8). εκδ. οίκος Π. 

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ.
339. Πίναξ ιστορικών χρονολογιών Νεωτέρας Ελλάδος (Νο 

20 (1814-1967) εκδόσεις ΚΑΖΑ.
340. Ιστορικός χάρτης Νεωτέρας Ελλάδας 1453-1947. ΚΟ-

ΝΤΟΥ - ΦΥΛΑΚΤΟΥ.
Ζ. ΠΑΤΡΙΔΟΓΝΩΣΙΑ
341. Πατριδογνωστικός (Πραγματογνωστικός και εποχιακός 

χάρτης). ΕΥΘ. και ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ.
342. Πατριδογνωστικός (Πραγματογνωστικός και εποχιακός 

χάρτης). ΕΥΘ. και ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ.
343. Οι τέσσερες εποχές. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΦΑΡΑΝΤΖΟΥ.
344. Οι τέσσερες εποχές. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΦΑΡΑΝΤΖΟΥ.
345. Σπουδή του περιβάλλοντος: 1. Η Άνοιξις. Σ. ΚΟΝΤΟΥ 

- Α. ΦΥΛΑΚΤΟΥ.
346. Σπουδή του περιβάλλοντος: 2. Το καλοκαίρι. Σ. ΚΟ-

ΝΤΟΥ - Α. ΦΥΛΑΚΤΟΥ.
347. Πίνακας Γεωγραφικών όρων (χάρτης Πατριδογνωσί-

ας). ΔΙΟΝ. και ΒΑΣ. ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ.
348. Χάρτης Γεωγραφικών όρων. Εισαγωγή εις το μάθημα 

της Γεωγραφίας. Σ. ΚΟΝΤΟΥ - Δ. ΦΥΛΑΚΤΟΥ.
Η. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
349. Γεωγραφικός χάρτης της Ελλάδος.
350. Χάρτης Ελλάδος. Δ/ΝΣΙΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΥΠΕΠΘ (Δώρον Συνδέσμου Παρνασσιδέων Αθηνών 1953).
351. Γεωγραφικός χάρτης της Ελλάδος. Δ. ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡ-

ΓΑΝΩΝ ΥΠΕΠΘ.
352. Γεωγραφικός χάρτης της Ελλάδος. Δ. ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡ-

ΓΑΝΩΝ ΥΠΕΠΘ.
353. Γεωφυσικός χάρτης Ελλάδος. Δ. και Ν. ΛΟΥΚΟΠΟΥ-

ΛΟΥ.
354. Πολιτικός και Μορφολογικός χάρτης Ελλάδος. Δ. και 

Ν. ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ.
355. Πολιτικός και Μορφολογικός χάρτης Ελλάδος. Δ. και 

Ν. ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ.
356. Χάρτης Στερεάς Ελλάδος-Ευβοίας. Δ. και Ν. ΛΟΥΚΟ-

ΠΟΥΛΟΥ.
357. Τα Διαμερίσματα της Ελλάδος 2. Θεσσαλία. ΚΟΝΤΟΥ 

- ΦΥΛΑΚΤΟΥ.

358. Τα Διαμερίσματα της Ελλάδος 3. Μακεδονία. ΚΟΝΤΟΥ 
- ΦΥΛΑΚΤΟΥ.

359. Τα Διαμερίσματα της Ελλάδος 4. Θράκη. ΚΟΝΤΟΥ - ΦΥ-
ΛΑΚΤΟΥ.

360. Τα Διαμερίσματα της Ελλάδος 5. Ήπειρος-Ιόνιοι Νή-
σοι. ΚΟΝΤΟΥ - ΦΥΛΑΚΤΟΥ.

361. Τα Διαμερίσματα της Ελλάδος 6. Πελοπόννησος. ΚΟ-
ΝΤΟΥ - ΦΥΛΑΚΤΟΥ.

362. Χάρτης της Βαλκανικής χερσονήσου Γεωφυσικός. 
Βιβλ. της «ΕΣΤΙΑΣ» Ι.Δ. ΚΟΛΛΑΡΟΥ και ΣΙΑ.

363. Παγκόσμιος Τριπλός Χάρτης ΧΑΡΗ ΠΑΤΣΗ.
364. Παγκόσμιος Τριπλός Χάρτης ΧΑΡΗ ΠΑΤΣΗ.
365. Παγκόσμιος Πολιτικός Χάρτης ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ.
366. Νεώτατος πολιτικός χ. Ασίας - Εγγύς Ανατολή - γεω-

φυσικός και παραγωγικός χ. της Ασίας ΚΟΝΤΟΥ - ΦΥΛΑΚΤΟΥ.
367. Σύγχρονος πολιτικός και παραγωγικός χ. της Ασίας 

ΚΟΝΤΟΥ - ΦΥΛΑΚΤΟΥ.
368. Ασία-πολιτικός χ. Γεωφυσικός χ. Ασίας Δ. και Β. ΛΟΥ-

ΚΟΠΟΥΛΟΥ.
369. Σύγχρονος γεωφυσικός, Πολιτικός και Παραγωγικός χ. 

της Ασίας. ΚΟΝΤΟΥ - ΦΥΛΑΚΤΟΥ.
370. Ασία: χ. φυσικο-πολιτικός. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 

ΣΩΚΡΑΤΗ ΑΓΓΕΛΕΤΟΥ.
371. Γεωφυσικός χ. Αφρικής Δ. και Β. ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ.
372. Σύγχρονος Γεωφυσικός, Πολιτικός και Παραγωγικός χ. 

της Αφρικής. ΚΟΝΤΟΥ - ΦΥΛΑΚΤΟΥ.
373. Νεώτατος πολιτικός χάρτης Αφρικής - Γεωφυσικός και 

Παραγωγικός ΚΟΝΤΟΥ - ΦΥΛΑΚΤΟΥ.
374. Πολιτικός χ. Αφρικής - Γεωφυσικός χ. Αφρικής Δ. και 

Β. ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ.
375. Αφρική: χ. φυσικο-πολιτικός. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 

Σ. ΑΓΓΕΛΕΤΟΥ.
376. Νεώτατος πολιτικός χ. Αμερικής. Γεωφυσικός και πα-

ραγωγικός. ΦΥΛΑΚΤΟΥ - ΚΟΝΤΟΥ.
377. Πολιτικός και Παραγωγικός χ. της Αμερικής. ΚΟΝΤΟΥ 

- ΦΥΛΑΚΤΟΥ.
378. Πολιτικός και Παραγωγικός χ. της Αμερικής. ΚΟΝΤΟΥ 

- ΦΥΛΑΚΤΟΥ.
379. Σύγχρονος Πολιτικός, Γεωφυσικός και Παραγωγικός χ. 

της Αμερικής. ΚΟΝΤΟΥ - ΦΥΛΑΚΤΟΥ.
380. Σύγχρονος Πολιτικός, Γεωφυσικός και Παραγωγικός χ. 

της Αμερικής. ΚΟΝΤΟΥ - ΦΥΛΑΚΤΟΥ.
381. Βόρεια Αμερική: χ. φυσικο-πολιτικός. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΙΝ-

ΣΤΙΤΟΥΤΟ Σ. ΑΓΓΕΛΕΤΟΥ.
382. Νότια Αμερική: χ. φυσικο-πολιτικός. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΙΝ-

ΣΤΙΤΟΥΤΟ Σ. ΑΓΓΕΛΕΤΟΥ.
383. Γεωφυσικός χ. Ευρώπης. Δ και Β. ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ.
384. Γεωφυσικός χ. Ευρώπης. Δ και Β. ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ.
385. Νεώτατος πολιτικός χ. Ευρώπης - Γεωφυσικός και πα-

ραγωγικός. ΚΟΝΤΟΥ - ΦΥΛΑΚΤΟΥ.
386. Νεώτατος πολιτικός χ. Ευρώπης - Γεωφυσικός και πα-

ραγωγικός. ΚΟΝΤΟΥ - ΦΥΛΑΚΤΟΥ.
387. Νεώτατος πολιτικός χ. Ευρώπης - Γεωφυσικός και πα-

ραγωγικός. ΚΟΝΤΟΥ - ΦΥΛΑΚΤΟΥ.
388. Νεώτατος πολιτικός χ. Ωκεανίας - Γεωφυσικός και πα-

ραγωγικός. ΚΟΝΤΟΥ - ΦΥΛΑΚΤΟΥ.
389. Νεώτατος πολιτικός χ. Ωκεανίας - Γεωφυσικός και πα-

ραγωγικός. ΚΟΝΤΟΥ - ΦΥΛΑΚΤΟΥ.
390. Πολιτικός χ. Ωκεανίας. Δ. και Β. ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ.
391. Γεωφυσικός χ. Ωκεανίας με παραγωγικά στοιχεία ΚΟ-

ΝΤΟΥ - ΦΥΛΑΚΤΟΥ.
392. Αυστραλία και Ωκεανία: χ. φυσικο-πολιτικός. ΓΕΩΓΡ. 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Σ. ΑΓΓΕΛΕΤΟΥ.
ΚΑΔΡΑ

393. Ο όρκος του παλληκαριού να συνεχίσει τον αγώνα στη 
θέση του πατέρα που έπεσε για την πατρίδα».

394. Δίπλωμα σχολικών αγώνων 1963.
395. Οδ. Ανδρούτσος (μεγάλο).
396. Ερρίκος Ντυνάν.
397. Γένησις Χριστού (εικόνα).
398. Γ΄ βραβείον καλλιτεχνικής χειροτεχνικής έκθεσης 

1969.
399. Β΄ έπαινος καλλιτεχνικής χειροτεχνικής έκθεσης 1970.
400. Παν. Λ. Κοτσιμπός - Δωρητής 10.500 (1959).
401. Ηλίας Σ. Σταθόπουλος, 1887-1973.
402. Νικόλαος Ιω. Κωτσίκης, Νέα Υόρκη 10/10/1951.
403. Δίπλωμα Ε.Ε. Σταυρού 1967.
404. Όρκος αγωνιστών και ευλογία σημαίας υπό Π. Πατρών 

Γερμανού (Θ. Βρυζάκη).
405. Ο Αθ. Διάκος συναθροίζει αγωνιστάς δια να τους οδη-

γήσει εις τον αγώνα (P. Von Hess).
406. Οδ. Ανδρούτσος (μικρό κάδρο).

ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Η μεγαλοπρέπεια της δόμησης του κτιρίου σ’ ένα χωριό σαν το δικό μας φανερώσει εύκολα σ’ έναν επισκέπτη ότι πρόκειται για σχολείο. Ηλιόλουστο όλη μέρα, άνετο, 
φωτεινό εξυπηρέτησε τους μαθητές του χωριού μας από το 1935 μέχρι το 2002 που σταμάτησε να λειτουργεί. Σήμερα τίποτα δεν θυμίζει ότι ήταν σχολείο. Ακόμα και η 
ταμπέλα πάνω απ’ την είσοδο χάθηκε. Η χρήση του βέβαια άλλαξε. Στις δύο πάνω αίθουσες λειτουργεί η Βιβλιοθήκη και στις δύο κάτω οι δύο Σύλλογοι του χωριού μας.
Κατά τη δημιουργία του σχολείου συγκεντρώθηκαν διάφορα απαραίτητα για τη διδασκαλία αλλά και τη λειτουργία του. Θα την ονόμαζα περιουσία του σχολείου, δωρεά κυ-
ρίως των συγχωριανών μας. Τα μαθητολόγια αρχίζουν από το 1899. Κλείνοντας το σχολείο υπήρξε η πλήρης διάλυση. Δεν ενδιαφέρθηκε κανένας. Υπήρχε σχολική εφορία; 
Δεν γνωρίζω. Υπήρχαν όμως Κοινοτικές και Δημοτικές αρχές. Κανένα ενδιαφέρον γι' αυτά που ονόμασα πιο πάνω περιουσία τ ου σχολείου. Έρχεται λοιπόν ο Διευθυντής 
των γενικών αρχείων του κράτους νομού Φωκίδος και επιλέγει τα πιο ουσιώδη, τα παίρνει και φεύγει φυσικά με τη συναίνεση της τελευταίας δασκάλας – διευθύντριας.
Όλα αυτά είναι η ιστορία του χωριού μας όπου και ανήκουν. Επειδή διαθέτω τον πλήρη κατάλογο των αντικειμένων, θεωρώ σκόπιμο να καταγραφούν στα «Κ.Ν.» για τους 
μελλοντικούς μελετητές της Καστελλιώτικης ιστορίας. Οι σημερινοί μάλλον δεν ενδιαφέρονται. 
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(Συνέχεια από τη σελίδα 6)

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΝ
Γ. Αντιπάτη

Πρώην Ευθυμίου Αποστολόπουλου

Εγχώρια προϊόντα αρίστης ποιότητοςΕγχώρια προϊόντα αρίστης ποιότητος
Φιλική εξυπηρέτηση

ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ

407. Θ. Κολοκοτρώνης.
408. Γ. Καραϊσκάκης.
409. Αθ. Διάκος.
410. Εικόνα Ευαγγελισμού (με ανάθημα).
411. Εικόνα Σταύρωσης (όπισθεν: Χρίστος Χαλατσάς 1909).
412. Υδρόγειος σφαίρα: Δώρον Συνδέσμου Παρνασσιδέων Αθηνών 1953.
413. Υδρόγειος σφαίρα: Δώρον Συνδέσμου Παρνασσιδέων Αθηνών 1953.

Γενικά Αρχεία Φωκίδος
Αρχεία Ν. Φωκίδος

Πρωτόκολλον Παραδόσεως-Παραλαβής
22.2.2002 Ο κ. Ιωάννης Κατσένιος, Προϊστάμενος Γενικών Αρχείων του 

Κράτους, Αρχεία Ν. Φωκίδος παρέλαβε από την κ. Γκούμπλια Γεωργία, προ-
ϊσταμένη του Δημοτικού Σχολείου Καστελλίων αρχειακό υλικό που αποτε-
λείται από:
α) Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Καστελλίων 1898-1995 γρ. μέτρων 4,30 

(ΑΒΕ 21)
β) Αρχείο Νηπιαγωγείου Καστελλίων 1972-80 γρ. μ. 0,30 (ΑΒΕ 22)
γ) Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Καλοσκοπής 1971-88
δ) Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αποστολιά 1898-1981
ε) Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Οινοχωρίου 1949-1970
στ) Εφημερίδες 1962-94 γρ. μ. 0,17
ζ) Περιοδικά 1957-2001 γρ.μ. 2,15
η) Σφραγίδες 40
θ) Χάρτες 86
ι) Εικόνες εποπτικής διδασκαλίας 110
ια) Θρανίο 1.

Η Παραδούσα Γκόμπλια Δ. Γεωργία
Ο παραλαβών προϊστάμενος
Ιωάννης Α. Κατσένιος 
Φιλόλογος-Αρχειονόμος

Γ.Α.Κ.
Αρχεία Ν. Φωκίδος
Πρωτόκολον Παραδόσεως-Παραλαβής
Σήμερα ............................. η Γκούμπλια Γεωργία προϊσταμένη Δ.Σ. Κα-

στελλίων παρέλαβε από τον Κατσένιο Ιωάννη, προϊστάμενο Γ.Α.Κ. αρχεία 
Ν. Φωκίδος, αρχειακό υλικό που αποτελείται από (εξ) 6 χάρτες από τους 86 
που παραλαμβάνεται στο 37/22.2.02 πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής 
αρχείων.

Ο παραδούς
Ιωάννης Κατσένιος
Ο παραλαβών

Γεωργία Δ. Γκούμπλια

ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ
Ο Σύλλογος γυναικών του χωριού μας, όπως κάθε χρόνο στις 

γιορτές των Χριστουγέννων, διοργανώνει Μπαζάρ με εκλεκτά προ-
ϊόντα στο πρώην Δημοτικό Σχολείο από τις 10 Δεκεμβρίου. Εκεί 
θα υπάρχει και το καλαίσθητο ημερολόγιο του νέου χρόνου 2019 
μοναδικό στο είδος του.
Ο Σύλλογος συμμετέχει στο πρόγραμμα «Μαζικός Αθλητισμός» 

του Δήμου Δελφών, που διαθέτει και τη Γυμνάστρια.
Το πρόγραμμα «Μαζικός Αθλητισμός» είναι Γυμναστική, δύο φο-

ρές την εβδομάδα για οχτώ μήνες.
Πληροφορίες στην Ευδοξία Κουτσουβελή τηλ. 6909876085. 

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Μια προτεραιότητα της Επιτροπής Διαχείρισης της Βιβλιο-

θήκης είναι η συγκέντρωση και προβολή των καστελλιωτών 
συγγραφέων.
Δημιουργήσαμε έναν ξεχωριστό χώρο στο γραφείο της Βι-

βλιοθήκης όπου τοποθετούμε τα έργα των καστελλιωτών 
συγγραφέων με οποιοδήποτε αντικείμενο (ποίηση, λογοτε-
χνία, ιστορία, έρευνα, διδακτορικές και επιστημονικές εργα-
σίες). Φιλοδοξούμε να συγκεντρώσουμε ό,τι έχει γραφτεί από 
οποιονδήποτε καστελλιώτη.
Ήδη έχουμε το συγγραφικό έργο του Δημητρίου και Γεωργί-

ου Χαλατσά, Παν. Κ. Παπαδάκη, των αδελφών Αντωνίου και 
Ιωάννου Κακκαρά, Ευαγ. Κωτσίκη, Νικ. Μοσχολιού και άλλων.
Παρακαλούμε όλους όσοι έχουν ασχοληθεί με τη συγγρα-

φή κάποιου ή κάποιων βιβλίων να μας αποστείλουν από δύο 
αντίτυπα ή έστω και ένα.
Η Βιβλιοθήκη εμπλουτίστηκε και με άλλες προσφορές ση-

μαντικών βιβλίων του Βαγ. Κωτσίκη 300 βιβλία, του Νικ. Σί-
μου 100, του Αργύρη Λαζαρίμου 70 βιβλία. Ο Παναγιώτης 
Κ. Παπαδάκης παραχώρησε το συγγραφικό του έργο (οκτώ 
βιβλία). 

ΠΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

ΔΗΜΟΥ  ΔΕΛΦΩΝ
ΤΗΣ  12-11-2018
ΘΕΜΑ: AΛΕΦΑΝΤΩ
Κυρία Πρόεδρε, Κυρίες και 

Κύριοι Δημ. Σύμβουλοι.
Σήμερα, πενήντα και πλέ-

ον ημέρες μετά την κατάθε-
ση του αιτήματός μας για συ-
ζήτηση, συζητείται το θέμα 
της Αλεφάντως. Το αίτημα 
συνοδεύεται από περισσότε-
ρες από όσες απαιτεί ο νόμος 
υπογραφές και πιστεύουμε 
ότι αυτός είναι ο λόγος που 
συζητείται το θέμα, το οποίο 
δεν άργησε να τεθεί από 
εμάς. Χωρίς αυτές τις υπο-
γραφές θα μας είχαν φέρει 
την απόφαση στο σπίτι χω-
ρίς να κουραστούμε. 
Το κακό είναι ότι ο χρόνος 

έχει παρέλθει, υπολείπονται 
κάποιες μέρες αν όχι ώρες. 
Ετέθει από τη Γ.Σ. του χω-

ριού στις 9-3-2013, τη Γ.Σ. 
στις 23-3-2013 και τα ψη-
φίσματά τους. Ετέθει στις 
6-12-2014 όταν σας απέ-
στειλα επιστολή προς το Δ. 
Δελφών, Δ.Ε Γραβιάς, Τ.Σ. 
Καστελλίων που ενημέρωσα 
για τη προσφυγή της Εταιρεί-
ας, την απόφαση του ΣτΕ με 
την οποία το θέμα είχε πα-
ραπεμφθεί στο Διοικητικό Δι-
καστήριο Λειβαδειάς. Ετέθει 
στις Γ.Σ. του χωριού, όχι από 
το Τ.Σ και τη Δ.Ε. αλλά από 
τους κατοίκους στις 29-8-15 
και 26-8-17. Και τα δυο Τ.Σ 
που ακολούθησαν αυτές τις 
Γ.Σ. για οριστικοποίηση των 
αποφάσεων. Ετέθει μέσω της 
εφημερίδας του χωριού μας 
«Tα Καστελλιώτικα Νέα» από 
τις αρχές του 2018 σε όλα τα 
εκδοθέντα φύλλα και μάλιστα 
πολύ εκτεταμένα. Βέβαια πά-
ντα υπήρχαν αναφορές στην 
εφημερίδα για τα μεταλλεία 
γενικά αλλά και ειδικά για την 
Αλεφάντω.
Περιμέναμε την υποχρεω-

τική από τον νόμο Γ.Σ. του 
χωριού, είχαν μάλιστα στα-
λεί και προσκλήσεις, που 
θα γινόταν το Σάββατο 26-8-
2018, αλλά δεν έγινε χωρίς 
καμία εξήγηση.
Το χωριό εκπροσωπεί ΤΣ 

που συνεδριάζει δημόσια.
Όταν το ΤΣ δεν συνεδριάζει 
το χωριό δεν το εκπροσωπεί 
ούτε αυτό ούτε ο Πρόεδρος.
Συζητείται σήμερα στο Δ.Σ. 

να επικυρώσει την απόφα-
ση του Δ.Σ. της 29-3-2013. 
Μάλιστα το θέμα τότε ήταν: 
«Λήψη απόφασης σε σχέση 
με πιθανές επιφανειακές εξο-
ρύξεις βωξίτη στη θέση “Αλε-
φαντάκια” της Τ.Κ. Καστελλί-
ων.» Το λέμε και στην επιστο-
λή μας, το είχαμε καταγγείλει 
και τότε. Θέση Αλεφαντάκια 
δεν υπάρχει. Ήταν ένα εύρη-
μα της εταιρείας να υποβαθ-
μίσει τη σημασία της θέσης 
για το χωριό, πράγμα που υι-
οθέτησαν, με τον ίδιο σκοπό, 
διάφοροι παράγοντες. 
Η συζήτηση στο Δ.Σ. τότε 

έγινε μετά την ανάκληση της 
άδειας επέμβασης στην Αλε-
φάντω. Καμμία συμμετοχή 
δεν είχε ο Δήμος σ’ αυτήν. 

Ο σκοπός που ορισμένοι 
διαστρέβλωσαν τη πραγμα-
τικότητα είναι γνωστός, κα-
τευθυνόμενος και προβοκα-
τόρικος. Το Δ.Σ. αγνόησε το 
ψήφισμα της Γ.Σ. Καστελλίων 
το οποίο έφερε 570 υπογρα-
φές οι οποίες συλλέχθηκαν 
σε δυο μέρες, κύρια από Κα-
στελλιώτες, καταψήφισε σχε-
τική προταση, καταψήφισε 
πρόταση για απαγόρευση 
επιφανειακών εξορύξεων 
στη Φωκίδα και ψήφισε κατά 
πλειοψηφία «Στηρίζουμε την 
αρ. 11/2013 απόφαση της 
Τ.Κ. Καστελλίων (του Τ.Σ. 
Καστελλίων) ήτοι ουδεμία 
μεταλλευτική επέμβαση για 
εξόρυξη βωξίτη στην υπερ-
κείμενη του χωριού περιοχή 
Θέση Αλεφάντω διότι αυτή 
βρίσκεται στην άνωθεν των 
σπιτιών κορυφογραμμή της 
Τ.Κ. Καστελλίων (Κεφαλάρι 
του χωριού). Λέξη για προ-
στατευτικό δάσος. Λέξη για 
τους κινδύνους που θα προ-
κύψουν. 
Το θέμα της υπερασπιστι-

κής γραμμής.
Η Δ/νση Δασών Φωκίδας 

που είναι ο αντίδικος έχει 
ορίσει τη γραμμή της από 
14-8-2017. Στηρίζεται στο 
Περ.Ορ 10.2. Στο ότι δηλαδή 
υπήρξαν σοβαρές επιφυλά-
ξεις αλλά και έντονες δια-
μαρτυρίες από τους συναρ-
μόδιους φορείς από την υλο-
ποίηση της δραστηριότητας.
Επιμένουμε ότι η επιχει-

ρηματολογία και τα αποδει-
κτικά της Δ/νσης Δασών θέ-
λουν αρκετή ενίσχυση.
Η Γ.Σ. Καστελλίων τις 29-8-

2015 και η απόφαση του Τ.Σ. 
που ακολούθησε αυτή ζητάει 
να δημιουργηθεί ευρύ μέτω-
πο υποστήριξης από αυτο-
διοικητικούς και Συλλογικούς 
φορείς της ευρύτερης περι-
οχής καθώς να υπάρξει και 
παρακολούθηση του θέματος 
από το Δήμο Δελφών. Σε όλα 
αυτά μηδέν από το Δήμο, μη-
δέν από το Τ.Σ. μηδέν από τη 
Δ.Ε. Συναρμόδιοι φορείς δεν 
είναι οι Σύλλογοι Καστελλίων, 
απέναντι στην απαράδεκτη 
κατά τα αλλά απόφαση του 
Ν.Σ. Φωκίδας.
Έπρεπε να προβούμε σε 

όλες αυτές τις ενέργειες για 
να αρχίσουν δειλά να κινού-
νται οι Τοπικοί Σύμβουλοι της 
πλειοψηφίας για το θέμα, 
αποκλειστικά βέβαια σε συ-
ζητήσεις και μόνο στα όρια 
του χωριού. Απαξιώνοντας 
φυσικά το ίδιο το Τοπικό 
Συμβούλιο και τον ρόλο του, 
απόρροια της γνώμης τους 
για τα θεσμικά συλλογικά όρ-
γανα. Στόχος τους φυσικά να 
μην διατυπωθούν και αποτυ-
πωθούν γραπτά οι απόψεις 
τους στα πρακτικά του Τ. 
Συμβουλίου, οι οποίες όμως 
έχουν ήδη γνωστοποιηθεί.
Πιστεύουμε ότι με την επι-

στολή μας περιγράψαμε το 
θέμα. Αν υπάρχουν απορίες ή 
ζητηθούν διευκρινίσεις είμα-
στε έτοιμοι και διατεθειμένοι 
να απαντήσουμε. Δε θα επα-
ναλάβουμε τα της επιστολής 
γιατί ήταν στη διάθεσή σας 

πάνω από πενήντα ημέρες 
ώστε να ενημερωθείτε.
Θα αναφερθούμε σύντομα 

στα αιτήματά μας. 
ΑΙΤΗΜΑ 1ο: Nα συζητηθεί 

το θέμα στο Δ.Σ. 
ΑΙΤΗΜΑ 2ο: To θέμα είναι 

των Καστελλιωτών; Του Τ.Σ. 
της κοινότητας; Του Δήμου; 
Της Π.Ε.; της περιφέρειας; 
της πολιτείας και της κοινω-
νίας όλης;
Πιστεύουμε λοιπόν ότι εί-

ναι θέμα όλων και ο καθένας 
είναι υπεύθυνος σε ότι του 
αναλογεί. Από το Τ.Σ. της 
κονότητας, της Δ.Ε., το Δήμο, 
τη Περιφέρεια, τα υπουρ-
γεία, τη Δικαιοσύνη. Δεν είναι 
δυνατόν να υπογράφονται 
τέτοιες αποφάσεις με δικαι-
ολογία «διέλαβε της προσο-
χής των οργάνων» και «εκ 
πλάνης δεν ελήφθησαν υπ’ 
όψη» και να μην γίνεται κα-
μία πειθαρχική, ποινική ή 
αστική διαδικασία.
ΑΙΤΗΜΑ 3ο: O Δήμος να 

αναλάβει με τις υπηρεσίες 
του και να χρηματοδοτήσει 
όλες τις απαραίτητες ενέρ-
γειες. 
ΑΙΤΗΜΑ 4ο: O Δήμος να 

αναβαθμίσει τη νομική υπο-
στήριξη με ειδικό και έμπει-
ρο σε αντίστοιχα θέματα δι-
κηγόρο. 
ΑΙΤΗΜΑ 5ο: Nα χαρακτη-

ρισθεί το δάσος σε όλην την 
έκταση του προστατευτικό 
και όχι μόνο τα 8,35 στρέμ-
ματα. 
ΑΙΤΗΜΑ 6ο:  Nα ελεγχθούν 

όλες οι αδειοδοτήσεις της 
εταιρείας και αν συντρέχουν 
λόγοι ακύρωσή τους. 
ΑΙΤΗΜΑ 7ο:  Με ενέργειες 

του Δήμου να αποδειχθεί 
στο Δικαστήριο η καθολική 
αντίθεση του Δήμου. 
ΑΙΤΗΜΑ 8ο:  Να καλεστούν 

τα σωματεία των εργαζομέ-
νων και το εργατικό κέντρο 
να πάρουν θέση στο θέμα. 
Περιμένουμε τις αποφά-

σεις και τις ενέργειες σας. 
Ο Αγώνας για την Αλεφά-

ντω θα δικαιωθεί κόντρα 
στην εταιρεία εκμετάλευσης 
και τους εντεταλμένους κάθε 
είδους υπηρέτες των συμφε-
ρόντων της. 

Ευχαριστώ
Δ. Μπάκας

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ 
Στη συζήτηση στο Δημοτικό 

Συμβούλιο
Κα Πρόεδρε θέλω να κάνω 

την παρακάτω δήλωση:
Δηλώνω 1)  πως εμείς οι πο-

λίτες που υπογράφουμε την 
επιστολή προς το Δημοτικό 
Συμβούλιο δε θεωρούμε τον 
εαυτό μας απατεώνα επειδή 
προτείναμε την αναβάθμιση 
της Νομικής υποστήριξης, 
και 2) το χωριό εκπροσωπεί-
ται από το Τοπικό Συμβούλιο 
και τον Πρόεδρο όταν αυτό 
συνεδριάζει. Όταν το Τ.Σ. 
έχει 8 μήνες να συνεδριάσει, 
δεν μπορεί σε τόσο σοβαρά 
θέματα να εκπροσωπήσει το 
χωριό ουσιαστικά, ούτε αυτό 
ούτε ο Πρόεδρος.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ. ΜΠΑΚΑ
ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ
Δημοσιεύουμε αποσπάσματα από την ομιλία του Δ. Μπάκα στο Δ.Σ. του Δήμου 
Δελφών στις 12/11/2018
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-«Το σχολείο»
Κυκλοφόρησαν πρόσφατα σε βιβλίο 

τα βραβευμένα διηγήματα του Ε Διαγω-
νισμού Διηγήματος «Στέλιος Ξεφλού-
δας» που είχε ως θέμα «Το σχολείο».
Το βιβλίο σε επιμέλεια του Γιάν-

νη Φαρσάρη κυκλοφορεί ελεύθερα 
από την «Ανοικτή Βιβλιοθήκη» και το 

openbook (το «κατεβάζετε» ελεύθερα 
σε αυτή τη διεύθυνση: https://www.
openbook.gr/to-sxoleio )
Με την ευκαιρία θα πρέπει  να ευ-

χαριστήσουμε θερμά τον Ηρακλειώτη 
συγγραφέα Γιάννη Φαρσάρη, που χω-
ρίς καμία ανταμοιβή φροντίζει την έκ-
δοση των βιβλίων μας στο διαδίκτυο. 
Το -για μια ακόμη φορά- ωραίο εξώ-

φυλλο είναι έργο του Τριαντάφυλλου 
Ελευθερίου.
Οι Συγγραφείς που συμμετέχουν με 

διηγήματά τους είναι: Κώστας Παπαϊ-
ωάννου | Ιορδάνης Κυριακίδης | Ελένη 
Σάββα Ηλιάδου | Ελευθερία-Δέσποινα 
Γεωρ. Παγιάτη | Αντώνης Παρισσιάδης 
| Πηγή Γρύλλη | Ευστάθιος Γαϊτανίδης 
| Μαρία Σάββα Ηλιάδου | Παντελής Κ. 
Σαρρής | Κωνσταντίνα Ανδ. Κουτσου-
μπού | Αργυρώ Μπαξεβάνου | Μαίρη 
Γεωρ. Πίσια | Νίκος Ι. Καρμοίρης | Δη-
μήτρης Κ. Τούλιος | Φωτεινή Οδ. Παζα-
ροπούλου | Σεβαστή Αποστ. Κωνστα-
ντινίδου
Το Διαγωνισμό συνδιοργάνωσαν ο 

Προοδευτικός Σύλλογος «Τα Καστέλ-
λια», η εφημερίδα Καστελλιώτικα Νέα, 
το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαί-
δευσης και το Literature.gr 
Στην Κριτική Επιτροπή του Διαγωνι-

σμού εκ μέρους του Συλλόγου μετείχαν: 
• Ο επίτιμος πρόεδρος Δημήτρης Χα-

λατσάς, δικηγόρος – συγγραφέας 
• Ο αντιπρόεδρος Κώστας Στοφόρος, 

δημοσιογράφος – συγγραφέας.
Τα υπόλοιπα μέλη ήταν οι: 
• Νίκος Γκαμαρλιάς, νικητής Β‟ Δια-

γωνισμού 
• Δρ Ευαγγελία Κανταρτζή, Διευθύ-

ντρια Μουσείου Σχολικής Ζωής και Εκ-
παίδευσης 

• Ντίνα Σαρακηνού, Διευθύντρια 
Literature.gr

Προκήρυξη Νέου Διαγωνισμού
- Ο ΣΤ Διαγωνισμός έχει θέμα «Το τρέ-

νο»
O Προοδευτικός Σύλλογος «Τα Κα-

στέλλια»,  η εφημερίδα Καστελλιώτικα 
Νέα, το Μουσείο Σχολικής Ζωής και 
Εκπαίδευσης και το literature.gr προ-
κηρύσσουν τον ΣΤ’ Διαγωνισμό Διηγή-
ματος «Στέλιος Ξεφλούδας» με θέμα 
«Το τρένο».
Ο Διαγωνισμός που μετρά ήδη έξι 

χρόνια ζωής, έχει ως στόχο την προ-
βολή του έργου του Καστελλιώτη δη-
μιουργού αλλά και την ανάδειξη νέων 
συγγραφέων μέσα από το διήγημα και 
το γραπτό λόγο. Ο Στέλιος Ξεφλούδας 
γεννήθηκε στις αρχές του 20ού αιώνα 

στα Καστέλλια, ανήκε στην περίφημη 
Γενιά του ’30,  ήταν από τους ιδρυτές 
της περίφημης «Σχολής της Θεσσαλονί-
κης» και θεωρείται ως ο εισηγητής του 
«εσωτερικού μονολόγου» στην Ελληνι-
κή Λογοτεχνία.
Πιστεύουμε ότι μέχρι σήμερα έχουν 

υπηρετηθεί –στο μέτρο των δυνατοτή-
των μας -και οι δυο αυτοί στόχοι, αφού 
και παρακινήσαμε για γνωριμία με το 
έργο του Στέλιου Ξεφλούδα, αλλά και 
πολλοί από τους νέους συγγραφείς που 
διακρίθηκαν στον διαγωνισμό έχουν 
σημειώσει μια αξιόλογη πορεία στα ελ-
ληνικά γράμματα..
Υπενθυμίζουμε ότι τα θέματα των 

προηγουμένων διαγωνισμών ήταν :
-Επιστροφή στο χωριό
-Έγκλημα στο χωριό
-Ο καπνός
-Ο Ξένος
-Το σχολείο
Ο διαγωνισμός, απευθύνεται σε 

όσους μετέχουν της ελληνικής παιδεί-
ας και γράφουν στην ελληνική γλώσσα, 
ανεξαρτήτως τόπου διαμονής και εθνι-
κότητας χωρίς όριο ηλικίας. Οι υποψή-
φιοι μπορούν να συμμετέχουν με ένα 
μόνο διήγημα το οποίο να μην έχει ποτέ 
δημοσιευθεί. Το καθένα, δεν πρέπει να 
ξεπερνά τις 3.000 λέξεις.
Θέμα του ΣΤ’ Διαγωνισμού είναι «Το 

Τρένο»
Η ιδέα ώστε το θέμα του νέου διαγω-

νισμού να είναι το τρένο συνδέεται με 
τη μεγάλη σημασία που έχει τόσο για 
τα Καστέλλια, όσο και για την ευρύτερη 
περιοχή.
Ο Σταθμός του Μπράλου στενά συ-

νυφασμένος με την ιστορία του χωριού 
μας κινδύνεψε να καταργηθεί!
Με μεγάλους αγώνες των κατοίκων 

επανήλθε το τρένο στο τμήμα Τιθορέα 
– Λιανοκλάδι, που είχε προσωρινά κα-
ταργηθεί με την έναρξη λειτουργίας 
της νέας σιδηροδρομικής γραμμής που 
περνά πλέον από την περιοχή των Θερ-
μοπυλών.
Ο ιστορικός σταθμός του Μπράλου, 

θα πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει και 
να αναδειχθεί. Διαλέγοντας το τρένο ως 
θέμα του Διαγωνισμού θέλουμε να κά-
νουμε γνωστό αυτό το κρίσιμο ζήτημα 
και να συμβάλλουμε κι εμείς στη δια-
τήρηση της γραμμής και την αξιοποίησή 
της.
Επιπλέον θεωρώντας το τρένο ως το 

μέσο μεταφοράς που είναι πιο φιλικό 
προς το περιβάλλον θέλουμε να ευαι-
σθητοποιήσουμε την κοινή γνώμη, ελ-
πίζοντας ότι κάποτε όλη η Ελλάδα θα 
δικτυωθεί και …σιδηροδρομικά.

Η βράβευση
Τα δώδεκα πρώτα διηγήματα που 

θα ξεχωρίσουν, θα δημοσιευτούν σε 
ειδική Ανθολογία. Για την συγκεκριμέ-
νη έκδοση οι συγγραφείς παραχωρούν 
αυτοδίκαια στους οργανωτές τα πνευ-
ματικά τους δικαιώματα. Πέρα από τα 
τρία πρώτα βραβεία θα δοθεί το Ειδικό 
Βραβείο Γιώργης Χαλατσάς σε διήγημα 
που θα αναφέρεται στα Καστέλλια ή 
στον Σταθμό του Μπράλου. 
Τα διηγήματα υποβάλλονται ταχυ-

δρομικά με την ένδειξη
Για τον ΣΤ’ διαγωνισμό διηγήματος 

«Στέλιος Ξεφλούδας» ως ακολούθως:
Παραλήπτης
Προοδευτικός Σύλλογος «Τα Καστέλ-

λια»
Κτίριο Πνευματικού Κέντρου Ρουμε-

λιωτών
Σίνα και Δαφνομήλη 1Α, ΑΘΗΝΑ 106 
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Διηγήματα παραλαμβάνονται από 

τις 15 Ιανουαρίου του 2019. Τελευταία 
ημέρα κατάθεσης ορίσθηκε η 30η Ιου-
νίου του 2019, με αποδεικτικό στοιχείο 
τη σφραγίδα του Ταχυδρομείου.
Τα διηγήματα υποβάλλονται δακτυ-

λογραφημένα σε επτά (7) αντίτυπα. 
Κάτω απ’ τον τίτλο του διηγήματος 
αναγράφεται υποχρεωτικά ψευδώνυ-
μο του συγγραφέα. Μέσα στο φάκελο 
αποστολής πρέπει να υπάρχει δεύτε-
ρος κλειστός φάκελος αλληλογραφίας, 
που εξωτερικά θα φέρει το ψευδώνυ-
μο. Μέσα είναι τα πραγματικά στοιχεία 
όπως: όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, 
έτος και τόπος γέννησης, διεύθυνση μό-
νιμης κατοικίας, τηλέφωνα επικοινωνί-
ας και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail). 
Οι φάκελοι με τα πραγματικά στοιχεία 
θα ανοιχθούν μόνο στην περίπτωση δι-
άκρισης του διηγήματος.

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων
Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων 

και η βράβευση θα γίνει σε ειδική πα-
νηγυρική εκδήλωση, που θα πραγματο-

ποιηθεί τον Δεκέμβριο στην Αθήνα. 
Στην Κριτική Επιτροπή του Διαγωνι-

σμού μετέχουν:
-Εκ μέρους του Συλλόγου ο επίτιμος 

πρόεδρος Δημήτρης Χαλατσάς, δικηγό-
ρος - συγγραφέας και ο αντιπρόεδρος 
Κώστας Στοφόρος, δημοσιογράφος - 
συγγραφέας, 

-Από το Μουσείο Σχολικής Ζωής και 
Εκπαίδευσης η διευθύντριά του Δρ. 
Ευαγγελία Κανταρτζή

-Από το literature.gr η διευθύντρια 
του Ντίνα Σαρακηνού 

-Η φιλόλογος και συγγραφέας Δώρα 
Κασκάλη

ΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΟΔΗ
Ντοκιμαντέρ 

Με γυρίσματα στο Χάνι της Γραβιάς 
και στα Καστέλλια ολοκληρώθηκε το 
πρώτο επεισόδιο της σειράς ντοκιμα-
ντέρ «Να μαθαίνω γράμματα» που θα 
προβληθεί το 2019 από το Cosmote TV 
/History. 
Σκηνοθέτης είναι ο Σπύρος Λαμπρό-

πουλος και παραγωγός Αντώνης Μου-
γνάι, ενώ την έρευνα και παρουσίαση 
έχει αναλάβει ο υπογράφων. Η επιστη-
μονική επιμέλεια είναι της Διευθύντρι-
ας του Μουσείου Σχολικής Ζωής και Εκ-
παίδευσης Δρ. Ευαγγελίας Κανταρτζή.
Στο ντοκιμαντέρ ο Δημήτρης Χαλα-

τσάς μιλά για το αρχείο Ζεΐνη και την 
εκπαίδευση στα Καστέλλια  κατά την 
περίοδο της Τουρκοκρατίας.
Στο Χάνι της Γραβιάς ο πατέρας Πα-

ναγιώτης Τούμπας και τα παιδιά Κων-
σταντίνος Κλέτσας, Βασίλης Αβράμπος, 
Παντελής Σπυρόπουλος, Γιάννης Κολο-
κυθάς, Γιώργο Κολοκυθάς και Ιάσονας 
Στοφόρος αναβίωσαν σκηνές της εκπαί-
δευσης στα σκοτεινά χρόνια του Ελλη-
νισμού.
Σημαντική η συμβολή της κυρίας Κα-

τερίνας Κλέτσα στην επιτυχημένη υλο-
ποίηση των γυρισμάτων.  Το Χάνι της 
Γραβιάς, αναδεικνύεται πλέον με τον 
καλύτερο τρόπο.
Ο συγχωριανός μας Νίκος Λέζας πα-

ραχώρησε κινηματογραφικό υλικό που 
αναδεικνύει την ομορφιά του χωριού 
μας.                           Κώστας Στοφόρος

ΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΣΑΝ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ

(από Παρασκευά Ν. Παρασκευόπουλο)
Πρόσφατα, εμφανίζονται δημοσιεύματα που αφορούν την αξιολόγηση εκείνων 

των προσωπικοτήτων που επηρέασαν περισσότερο την ανθρωπότητα από τα 6000 
χρόνια πριν έως σήμερα. Ειδικότερα, το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης 
των Η.Π.Α, γνωστό ως ΜΙΤ, που είναι το καλύτερο Πολυτεχνείο στον κόσμο, έχει 
κάνει τέτοιες αξιολογήσεις. Η πιο πρόσφατη αξιολόγηση του ΜΙΤ έδειξε ότι στις 100 
σημαντικότερες προσωπικότητες, 20 είναι αρχαίοι έλληνες, οι οποίες, κατά φθίνου-
σα σειρά και κατά αριθμητική θέση, όπου η αριθμητική θέση δηλώνεται με αριθμούς, 
έχει ως εξής:

1 Αριστοτέλης, 2 Πλάτων, 4 Σωκράτης, 5 Μέγας Αλέξανδρος, 8 Όμηρος, 9 Πυ-
θαγόρας, 10 Αρχιμήδης, 32 Ηρόδοτος, 35 Ευκλείδης, 38 Θαλής, 42 Σοφοκλής, 48 
Ιπποκράτης, 55 Αίσωπος, 56 Επίκουρος, 78 Σαπφώ, 79 Αισχύλος, 80 Πτολεμαίος, 
84 Ηράκλειτος, 96 Λεωνίδας και 100 Ευριπίδης. Σημειώστε ότι στους 5 πρώτους, οι 
τέσσερις είναι έλληνες και στους 11 πρώτους, οι επτά είναι έλληνες.
Συγκριτικά με άλλες χώρες, η κατάταξη, κατά φθίνουσα σειρά και με συνολικό 

αριθμό προσωπικοτήτων, έχει ως εξής: 20 αρχαία Ελλάδα, 17 Ρωμαϊκή Αυτοκρατο-
ρία συν Ιταλία, 8 Ισραήλ (είναι όλοι θρησκευτικά πρόσωπα, όπως Μωυσής, Χριστός, 
Απόστολος Παύλος, κ.λ.π.), 6 Γαλλία, 6 Αγγλία, 6 Γερμανία, 3 Αρχαία Αίγυπτος, 3 
Κίνα, 2 Ισπανία, κ,λ.π.
Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε τον παρακάτω σύνδεσμο: http://pantheon.

media.mit.edu/rankings/people/all/all/-4000/2010/H15.
Τα πιο πάνω αποτελούν ένα ακράδαντο στοιχείο απόδειξης, που αναδεικνύει ότι 

πριν από 2500 χρόνια, τόσο λίγοι (μια χούφτα έλληνες) έδωσαν τόσα πολλά σε 
τόσους πολλούς, σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Αυτή η απαράμιλλη επιτυχία τους, 
όπως είναι γνωστό, κατά κύριο λόγο, οφείλεται στο πολιτικό τους σύστημα, που ονό-
μαζαν Δημοκρατία.

Π.Ν. Παρασκευόπουλος - τ. Καθηγητής ΕΜΠ
E-mail: parask@softlab.ntua.gr και parask@philocosmy.com site: philocosmy.com
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