
Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
Παραμένει γεγονός ότι το χωριό μας ρήμαξε από νέους αρκε-

τές φορές. Μία από αυτές, πολλά πολλά χρόνια πριν, πρέπει να 
έγινε κάπου στα μέσα του δέκατου έβδομου αιώνα, όταν κατά 
την παράδοση αρκετοί νέοι μετανάστευσαν και ετράπησαν στο 
μοναχισμό, μεταξύ των οποίων καταλέγεται και ο Παπα-Πέτρος 
Ζεΐνης. Για τα μεταγενέστερα χρόνια δεν έχουμε πληροφορίες. 
Αλλά για τα πρόσφατα χρόνια υπάρχουν αρκετά στοιχεία και 
φωτογραφίες. Μία μεγάλη εξόρμηση έγινε στα τέλη του χίλια 
οκτακόσια και οι άλλες δύο πολύ μεγάλες τον περασμένο αιώνα. 
Στα τέλη του χίλια οκτακόσια η αναγεννώμενη Αμερική ζήτησε 
εργατικά χέρια. Τότε έγινε μια μικρή εξόρμηση από Καστελλιώ-
τες νέους, οι οποίοι όμως δεν παρέμειναν εκεί, αλλά επέστρεψαν 
πίσω στο χωριό, μετά από μικρή παραμονή τους, της τάξεως 
των δύο-τριών χρόνων. Αλλά έχομε μια από τις πιο σημαντικές 
εξορμήσεις των νέων του χωριού μας προς την Αμερική στις 
αρχές του περασμένου αιώνα. Ενδεικτικά αναφέρομε τον Ηλία 
Δημ. Μακρή, τον Κατζάκο, τον Μαργαρίτη Βέλλιο, τον Στάθη 
Ζεΐνη, τον εκλεκτό και γνώστη της αγγλικής και διερμηνέα και 
πρωτοστάτη των λοιπών Ιωάννη Δροσόπουλο, τον Νίκο Κοτσίκη, 
τον Χρήστο Ι. Χαλατσά, τον Βασίλη Πέτρου, τον Αναστάσιο Γ. 
Χαλατσά (Καπνιά), τον Γεώργιο Στ. Μπάκα, τον Παναγιώτη 
Πιπέλια, τον Ιωάννη Ν. Μακρή, τον Γεώργιο Π. Μακρή, τον 
Κων/νο Στ. Μπάκα και άλλους πολλούς που όμως, εκτός από 
τους Ιωάννη Δροσόπουλο, Στάθη Ζεΐνη και Νίκο Κοτσίκη όλοι 
οι άλλοι μετά από παραμονή δύο-τριών ετών, ξαναγύρισαν στο 
χωριό μας. Αλλά μεταξύ των ετών χίλια εννιακόσια πέντε μέχρι 
χίλια εννιακόσια δέκα, έχομε την πιο μεγάλη μετανάστευση νέων 
Καστελλιωτών στην Αμερική.
Τότε έφυγαν και παρέμειναν εκεί ο Γεώργιος Ι. Βέλλιος, ο 

Ιωάννης Σακκάς, ο Δημήτριος Χαμηλός, ο Γιάννης Τσακνιάς, 
ο Γεώργιος Κυριαζής, με τον αδερφό του Αποστόλη και αυτοί 
που επέστρεψαν, ήτοι ο Αντρέας Αποστολόπουλος, ο Γιώργος Δ. 
Μακρής, ο Αντώνης Παπαϊωάννου, ο Δημήτρης και Σταμάτης 
Παπαδάκης που παρέμειναν και πολλοί άλλοι. Αλλά τον περα-
σμένο αιώνα έχομε και τη μεγάλη επίσης μετανάστευση των νέων 
του χωριού μας στην Αυστραλία κυρίως και στον Καναδά. Έτσι 
στην Αυστραλία πήγαν και παρέμειναν οι τρεις Αδελφοί Κύκου, 
ο Παναγιώτης Τσάκαλος, οι Γιάννης και Αντώνης Σταματέλος, 
ο Παναγιώτης Ελευθερίου, οι Χαράλαμπος και Ευάγγελος Σ. 
Κουτρούμπας (που επέστρεψε), ο Αριστείδης Μοσχολιός, οι Θα-
νάσης και Σταμάτης (Τάκης) Γραβιάς, οι Γιώργος και Γιάννης 
Ε. Αποστολόπουλος (ο πρώτος επέστρεψε στο χωριό) και πολλοί 
άλλοι που παρέμειναν, στο δε Καναδά επήγαν ο Νίκος Κ. Κοτσι-
μπός που επέστρεψε και ο Αθανάσιος Ι. Μακρής που παρέμεινε. 
Ζητάμε συγνώμη από όσους μετανάστευσαν και παραλείπονται. 
Αυτή η αφαίμαξη των νέων του χωριού μας με τη μετανάστευση 
είχε την καλή της όψη, λόγω της επί το πλείστον πετυχημένης 
εγκαταστάσεως και προκοπής των νέων μας, αλλά και τη σκληρή 
πλευρά της, δεδομένου ότι απορφανίστηκε το χωριό μας από τις 
σημαντικές δυνάμεις τους και από την προσφορά τους. Όπως και 
να’ ναι ο εξαναγκασμός των νέων για να μεταναστεύσουν και να 
αναζητήσουν μια καλύτερη ζωή είναι δικαιολογημένος.
Βέβαια είχαμε και μια εσωτερική μετανάστευση στις αρχές 

του περασμένου αιώνα στο Λαύριο, όπου η εκμετάλλευση των 
μεταλλείων παρείχε καλές δυνατότητες για τους νέους.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ»

ΓΡΑΦΕΙΑ: ΣΙΝΑ & ΔΑΦΝΟΜΗΛΗ 1Α • 106 80 ΑΘΗΝΑ
ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 269 • ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ΄ • ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019 • ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΕΥΡΩ 0.20

ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΔΩΡΙΔΟΣ
ΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΔΩΡΙΚΗΣ 

ΤΕΤΡΑΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΙΕΩΝ:
Κυτινίου-Ερινεού-Βόϊου και Πίνδου ή Ακύφαντος

3583

Ταχ. Γραφείο
Κ.Ε.Μ.Π.Α.

(Συνέχεια στη σελίδα 4)

Όπως σ’ όλα τα μέρη του χωριού 
μας το πέρασμα του χρόνου αφήνει 
τα σημάδια του, έτσι και στο πανέμορ-
φο λιβάδι του δεν μπορούσε ποτέ να 
περάσει μουγκός. Είναι αλήθεια ότι 
αποτελεί τη συνέχεια της Καλογερικής 
(Καλοερκή) στα πιο παλιά χρόνια που 
ανθούσε το μετόχι του Αγίου-Γεωργί-
ου της Μπαρούκας.
Το λιβάδι υπήρξε η προσπέλαση των 

κοπαδιών του με τις πλούσιες βοσκές 
του. Μα όταν τα χρόνια πέρασαν και 
μετέπειτα το πήρε στα χέρια της και 
έγινε κτήμα της Κοινότητας, η χρήση 
του άλλαξε.

Το λιβάδι φυλαγόταν από τη βοσκή 
για να το «απολαύσουν» τις μέρες του 
Πάσχα για πανδαισία των υποζυγίων 
και των κοπαδιών μια και όλο το χω-
ριό, λόγω των εορτών, δεν μπορούσε 
να έχει και την απασχόλησή του στα 
ζωντανά, τα οποία εύρισκαν κι’ αυτά 
τη χαρά τους βοσκώντας στην πλούσια 
νομή του λιβαδιού.

Αυτή βέβαια ήταν η ωφελιμιστική 
πλευρά του. Μα για εμάς τα παιδιά, 
ήταν μια μοναδική μυσταγωγία, γιατί 
στην απεραντοσύνη του και στη χα-
ρούμενη λιβαδόστρωτη χλωρασιά του, 
τα παιχνίδια μας έπαιρναν ονειρικό 
χαρακτήρα.
Εκεί παίζονταν «τα σκλαβάκια» με 

τη συμμετοχή όλων των παιδιών του 

χωριού, ο «μέσα φούσκος», το ποδό-
σφαιρο, που με την έλλειψη μπάλας 
εχρησιμοποιείτο εκείνο το μάλλινο 
κουβάρι με πιασμένο και συγκολλημέ-
νο το μαλλί από τις ράχες των βοδιών, 
αλλά και τα αθλήματα «παραβγαίνο-
ντας στο τρέξιμο» με το «τρεις το τρι-
πόδι» (είδος τριπλούν), τη «μονοπη-
δηξιά» (είδος απλούν) και το χειμώνα 
με τα χιόνια με τα «Κατρακύλια» με το 
σανιδένιο καρότσι.
Παρόμοιο λιβάδι υπήρχε και υπάρ-

χει και στο δώθε χωριό με την ονο-
μασία «Κοπρισιά».

Χ.-

ΤΟ ΛΙΒΑΔΙ

ΤΟ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΑΣ

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΜΑΣ
Τους τελευταίους μήνες, 

μια μικρή μειοψηφία συγχω-
ριανών μας σχολιάζει αρνητι-
κά στο διαδίκτυο, στα καφε-
νεία και με κάθε ευκαιρία το 
τι γράφει η εφημερίδα μας για 
τα τοπικά θέματα/προβλήμα-
τα του χωριού. Προβάλλει δε 
με έμφαση το αστήρικτο επι-
χείρημα, ότι δηλαδή επεμβαί-
νουμε ως εφημερίδα στα του 
χωριού. Αναρωτιούνται δε με 
ποιο δικαίωμα το κάνουμε 
αυτό, αφού είμαστε περιστα-
σιακοί επισκέπτες του…
Αντί άλλης απάντησης.
Μια τέτοια προσπάθεια 

δεν τη στηλιτεύουμε απλά, 
αλλά επισημαίνουμε ότι η 
άποψη αυτή είναι τελείως 
υποκειμενική και ξένη προς 
τους στόχους που έχει η 
εφημερίδα μας. Η εφημερίδα 
απευθύνεται αντικειμενικά 
και υπεύθυνα σε όλους ανε-
ξαιρέτως τους συμπολίτες 
μας. Δε μεροληπτεί.
Για άρση οποιασδήπο-

τε μελλοντικής παρεξήγη-
σης υπογραμμίζουμε για 
άλλη μια φορά ότι σκοπός 
της εφημερίδας είναι η παν-
Καστελλιώτικη συνοχή και το 
αγκάλιασμα όλων των συγ-
χωριανών μας όπου γης.
Το ξαναλέμε, η εφημερίδα 

αυτή από την πρώτη ημέρα 
έκδοσής της το 1963 μέχρι 
σήμερα, και ιδιαίτερα τα τε-
λευταία χρόνια, στο τι γράφει 
και πώς το γράφει, το κάνει 
με αυστηρά δημοσιογραφικά 
κριτήρια. Με αντικειμενικό-
τητα, με υπεύθυνη και καλό-
πιστη κριτική και απόλυτη 
ελευθερία έκφρασης και με 
καμιάς μορφής παρέμβαση ή 
λογοκρισία. Με αυτολογοκρι-
σία ναι.
Δημοσιεύουμε οτιδήποτε 

μας αποστέλλεται επώνυμα. 
Δεν αρνούμαστε καμία δη-
μοσίευση σε κανέναν, με την 
προϋπόθεση το θέμα να έχει 
σχέση με το χωριό.

Αν υπάρχουν κάποιοι που 
πράγματι διαφωνούν με αυτά 
που γράφουμε και έχουν δια-
φορετική άποψη μπορούν να 
μας στέλνουν επώνυμα με 
επιστολή ή με email και εμείς 
θα το δημοσιεύσουμε στο 
αμέσως επόμενο φύλλο.
Πριν τις τελευταίες τοπικές 

εκλογές είχαμε επισημάνει, 
ότι και μετά τις εκλογές θα 
συνεχίσουμε να γράφουμε 
για τα θέματα/προβλήμα-
τα του χωριού, τα οποία σε 
προηγούμενα φύλλα είχαμε 
εντοπίσει ως άμεσης σοβα-
ρότητας και προτεραιότη-
τας και τα είχαμε συνοπτικά 
αναλύσει. Είναι αυτονόητο 
ότι θα συνεχίσουμε να ασχο-
λούμαστε με αυτά πάντοτε 
καλόπιστα και αντικειμενικά 
και χωρίς καμία σκοπιμότη-
τα. Η ιεράρχηση των προ-

βλημάτων/θεμάτων αυτών, 
αναμφισβήτητα ανήκει στις 
τοπικές αρχές και μόνο. Εξυ-
πακούεται ότι η Τοπική Κοι-
νότητα θα πρέπει να έχει και 
την αμέριστη συμπαράσταση 
όλων μας.
Θεωρούμε ότι η καλόπιστη 

και αντικειμενική κριτική από 
οπουδήποτε και αν προέρχε-
ται, προάγει και δεν εμποδί-
ζει την πρόοδο του χωριού.
Για το σκοπό αυτό και προ-

τείνουμε την άμεση, ειλικρινή 
και στενή συνεργασία όλων 
των θεσμικών φορέων του 
χωριού. Πρέπει άμεσα η Το-
πική Κοινότητα Καστελλίων, 
οι δύο Πολιτιστικοί μας Σύλ-
λογοι και ο Σύλλογος των 
Αθηνών να ξεκινήσουν τη συ-
νεργασία για το καλό του χω-
ριού. Το θέμα επείγει.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Προοδευτικού Συλλόγου «Τα 
Καστέλλια», σύμφωνα με το Καταστατικό του, προσκαλεί τα 
μέλη του στη δεύτερη-επαναληπτική-οριστική Τακτική 
Γενική Συνέλευση στις 8 Μαρτίου 2020, ημέρα Κυρια-
κή και ώρα 18:00 στο Πνευματικό Κέντρο Ρουμελιω-
τών, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα ακόλουθα:

1. Έκθεση πεπραγμένων του απερχόμενου Διοικητικού 
Συμβουλίου.

2. Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής που παρουσιάζει 
τον Οικονομικό Απολογισμό Εσόδων – Εξόδων για τη διαχει-
ριστική περίοδο 2018-2019.

3. Έγκριση από τη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης της Εξε-
λεγκτικής Επιτροπής και απαλλαγή των μελών της από κάθε 
ευθύνη.

4. Έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των πεπραγμένων 
του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή των 
μελών του από κάθε ευθύνη.

5. Ανακοινώσεις, προτάσεις, συζήτηση.
6. Αρχαιρεσίες, εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και 

Εξελεγκτικής Επιτροπής περιόδου 2020-2021.
Η παρουσία και η συμμετοχή όλων μας, ιδιαιτέρως των 

νέων Καστελλιωτών, οι οποίοι οφείλουν να παραστούν και 
να είναι υποψήφιοι, αποτελεί πλέον θέμα επιβίωσης του 
Συλλόγου μας.

Ο Πρόεδρος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΟΦΟΡΟΣ
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ΝΙΚΟΣ
Γ. ΚΟΝΤΟΛΑΤΗΣ

Στην κηδεία του που έγινε 
στα Καστέλλια στις 17 Δε-
κεμβρίου τον αποχαιρέτισε η 
γειτόνισσά του και φίλη Εύα 
Δημήτρη Χαλατσά.

Νίκο αγαπημένε
Βρισκόμαστε σήμερα εδώ 

ενώπιον της σορού σου για να 
σε αποχαιρετήσουμε εκεί που 

θα πας στο μεγάλο ταξίδι σου 
χωρίς επιστροφή.
Κάποιοι που βρίσκονται σή-

μερα σ’ αυτή την τελετή της κο-
σμοσυρροής, θα αναρωτηθούν 
ποια είμαι. Και τους απαντώ, 
πως ανήκω στο τόξο της οι-
κογένειας.
Γι’ αυτό λοιπόν έτυχε σ’ εμέ-

να ο κλήρος να εκπροσωπήσω 
το φίλο και αδελφό σου Δημή-
τρη διότι θα το έκανε εκείνος. 
Όμως δεν είναι κοντά μας για 
να σου πει τι δεν ήσουν αλλά 
και τι ήσουν για όλους που 
όχι μόνο σε γνώρισαν, αλλά 
και που σε έζησαν από κοντά. 
Και ναι ήμουν κι εγώ ένας απ’ 
αυτούς.
Νίκο δεν ήσουν ο κακός, δεν 

ήσουν ο υποκριτής, ο άδικος, 
ο εκμεταλλευτής, δεν ήσουν 
ο απροσέγγιστος, ο άνθρωπος 
του συμφέροντος, δηλαδή ο 
άνθρωπος της ύλης.
Τίποτα απ’ όλα αυτά, όπου 

αρκετούς από εμάς έχει επη-
ρεάσει η σημερινή φθαρμένη 
κοινωνία
Ήσουν όμως και τι δεν 

ήσουν Νίκο, για όλους εμάς 
που σ’ αγαπήσαμε τόσο, και 
που το ήθος και εντιμότητά σου 
σε ξεχώριζαν.
Ήσουν άνθρωπος με τον 

ήπιο χαρακτήρα εκείνος που 
ήξερε μόνο να δίνει, πάντα 
όμως με ανιδιοτέλεια. Ήσουν 
γεμάτος καλοσύνη, ήσουν 
αυτός που ποτέ δεν ήθελε 
ν’ ακούει κακό για κανέναν. 
Ήσουν ο άριστος οικογενει-
άρχης, που φρόντιζε πάντα 
για τα μέλη της να μην τους 
λείψει τίποτε. Ήσουν ο πρά-
ος που όσοι σε ήξεραν καλά 
επιθυμούσαν πάντα την παρέα 
σου μ’ ένα φτωχό μεζέ κι ένα 
ποτήρι κρασί τα οποία συνό-
δευαν μόνο η πλούσια αγάπη 
σου. Μια αγάπη εφαρμοσμένη 
στη πράξη. Αυτό το κορυφαίο 
συναίσθημα της αγάπης, το 
οποίο δίδαξε και ο Απόστολος 
Παύλος. Ήσουν .... Και τι δεν 
ήσουν Νίκο ήσουν τόσα πολλά.
Θυμάμαι ακόμα το μεγαλείο 

της ψυχής σου. Τότε που κά-
ποιοι άνθρωποι πολύ μικροί 
σε αξίες όπου θέλησαν να σου 
χρεώσουν τη μεγάλη απώλεια 
του ανθρώπου που σ’ έφεραν 
στον κόσμο τούτο. Τη μάνα 
σου. Πολλοί είπαν ότι ήταν 
ένα έγκλημα όπου η σατανική 
τους πράξη ήταν ασήκωτη και 

δεν μπορούσαν ν’ αναλάβουν 
τις ευθύνες τους. Εσύ ακόμα 
και τότε βέβαια, έλεγες με τα 
δικά σου ταπεινά λόγια, αλλά 
με το νόημα που και ο ίδιος 
ο Ιησούς συλλάβιζε την ώρα 
του μαρτυρίου του επάνω στο 
σταυρό «Άφες αυτοίς, ου γαρ 
οίδασι τι ποιούσι».
Έφυγες Νίκο μ’ αυτό το με-

γάλο σου παράπονο και συ-
χνά σε ακούγαμε να ψιθυρίζεις 
πως «όλα εδώ πληρώνονται».
Αυτό ήταν σαν αντίδοτο, όχι 

μόνο για σένα, αλλά και για 
όλους εμάς που πονέσαμε 
ακόμα και για τους φτωχούς 
γονείς σου. Αλλά και σήμερα 
πόσο πονάμε που σε χάνου-
με. Μας έδωσες πολλά Νίκο, 
ηθικά και υλικά. Τόσα πολλά 
έδινες που δεν κράταγες τίποτα 
για σένα. Ώσπου η καρδιά σου 
σε πρόδωσε και έφυγες νωρίς 
και θα μας λείψεις τόσο πολύ.
Όμως, σίγουρα σε χάνου-

με, αλλά άφησες πίσω σου μια 
οικογένεια ολοκληρωμένη, η 
οποία μπορεί να μη σου το 
έλεγε, αλλά σε αγαπούσε πολύ.
Τα παιδιά σου μαζί με την 

πιστή σύντροφο της ζωής σου, 
βρέθηκαν όλοι μαζί ως την 
τελευταία σου πνοή για να 
σε αποχαιρετήσουν. Αγέρωχα 
στάθηκαν δίπλα σου και το 
απέδειξαν με πράξεις. Μπο-
ρεί, Νίκο, να μην είχαν την 
τέχνη του προφορικού λόγου, 
είχαν όμως τη δύναμη ψυχής 
για να στο αποδεικνύουν σε 
κάθε ζήτηση, την κάθε στιγμή. 
Και ξέρεις γιατί; Είναι κοντά 
στο Θεό και τους προστατεύει 
με τον δικό του ευλογημένο 
τρόπο.
Νίκο, λένε οι ειδικοί πως οι 

ψυχή του ανθρώπου αιωρείται 
για 40 μέρες στην ατμόσφαι-
ρα της Γης και, αν είναι έτσι, 
μάθε και τούτο. Άφησες πίσω 
σου άξιους απογόνους. Καλά 
και καθαρά παιδιά τα οποία 
κληρονόμησαν το ήθος και την 
εντιμότητά σου. Όμως, ας με 
συγχωρέσουν όλοι τους που θα 
σταθώ για λίγο στο Βασίλη, τον 
οποίο έζησα περισσότερο τις 
τελευταίες μέρες της ζωής σου. 
Ο αγώνας του ήταν υπεράνω 
όλων. Έκανε τη νύχτα μέρα 
για να εξαντλήσει όλες τις προ-
σπάθειες που απαιτούσαν οι 
ιατρικές σου ανάγκες. Ίσως 
και για αυτό ο καλός Θεός του 
έχει χαρίσει, μέσω της συζύγου 
του Βίκυς, ένα χαρισματικό τέ-
κνο, την Ευγενία τη δεύτερη.
Γι’ αυτό Νίκο κι εγώ θέλω 

να πιστεύω πως έφυγες γε-
μάτος απ’ τα αγαθά του Υψί-
στου. Κι αν, ίσως, κάποιοι σε 
στεναχωρήσαμε καμιά φορά, 
συγχώρεσέ   μας, άνθρωποι 
είμαστε. Ουδείς αναμάρτητος, 
μόνο ένας, πέρασε από τη Γη 
πριν 2019 χρόνια.
Καλό σου ταξίδι αγαπημένε 

μας και εκεί που θα πας και 
εάν συναντήσεις το δικό μου 
Δημήτρη πες του σε παρακαλώ 
ότι: Μου λείπει πολύ, μα πάρα 
πολύ.
Αιωνία σου η μνήμη Νίκο.

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΙΩ.
ΚΑΝΤΖΟΣ

Πολλοί απ’ τους συγχωρια-
νούς μας προχώρησαν στο 
δημόσιο και στον ιδιωτικό 

ΓΑΜΟΙ
Στις 28-12-2019, στον Ιερό 

Ναό Παναγίας Χρυσοκαστρι-
ώτισσας στην Πλάκα, έγινε 
σε πολύ στενό οικογενειακό 
κύκλο ο γάμος της Κωνστα-
ντίνας Τασσοπούλου με τον 
συγχωριανό μας Παναγιώτη 
Ευθ. Παπανικολάου. Η νέα 
Καστελλιώτισα νύφη, εκ 
Μεσσηνίας και Μάνης ορμώ-
μενη, είναι η αναγνωρισμένη 
Ελληνίδα συγγραφέας που 
είχε βραβευθεί από το Σύλλο-
γό μας στις 26-11-2010 στον 
Α’ Διαγωνισμό Διηγήματος 
Στέλιος Ξεφλούδας («Επι-
στροφή στο Χωριό», διήγημα 
«Θωριά»). Έκτοτε χρονο-
λογείται και η γνωριμία της 
με τον συγχωριανό μας που, 
ύστερα από εννέα χρόνια 
και… σαράντα κύματα, κατέ-
ληξε σε γάμο!!

ΘΑΝΑΤΟΙ
– Απεβίωσε και κηδεύτηκε 

στα Καστέλλια στις 5 Οκτω-
βρίου 2019 ο Στέλλιος Μιχέ-
λης, ετών 53.

– Απεβίωσε και κηδεύτηκε 
στα Καστέλλια στις 11 Οκτω-
βρίου 2019 ο Ιωσήφ Μιχαηλί-
δης, ετών 75.

– Απεβίωσε και κηδεύτηκε 
στα Καστέλλια στις 17 Οκτω-
βρίου ο Ευάγγελος Ιω. Κά-
ντζος, ετών 71.

– Απεβίωσε και κηδεύτηκε 
στα Καστέλλια στις 22 Οκτω-

επαγγελματικό βίο από μόνοι 
τους, και πρόκοψαν, χωρίς τη 
βοήθεια κανενός. Ένα τέτοιο 
παράδειγμα είναι και ο συγχω-
ριανός μας Βαγγέλης Ιω. Κά-
ντζος (ή γιατρός), όπως ήταν το 
προσωνύμιό του, ο οποίος απε-

βίωσε στις 16 Οκτωβρίου 2019 
στην Αθήνα και τάφηκε στα 
Καστέλλια στις 18 Οκτωβρίου 
2019 με συμμετοχή συγγενών, 
φίλων και γνωστών.
Ο Βαγγέλης Ιω. Κάντζος ξε-

κίνησε αθόρυβα και με τις οι-
κονομίες του εξασφάλισε με τις 
μικρές επιχειρήσεις (καφενεία 
– μπαρ) στο χωριό και στη Γρα-
βιά κατάφερε να δημιουργήσει 
μία μεσαία τουριστική μονάδα 
το γνωστό μας, Μπαρ και Εστι-
ατόριο που βρίσκεται στην άκρη 
του χωριού, στο δρόμο Άμφισ-
σας – Λαμίας που λειτούργησε 
με απόλυτη επιτυχία για πολλά 
χρόνια.
Η οικονομική κρίση που ακο-

λούθησε και επεκτάθηκε σ’ όλη 
τη χώρα, όπως ήταν επόμενο, 
έπληξε και παρέσυρε και την 
επιχείρηση του Βαγγέλη. Ανα-
γκάστηκε έτσι να πουλήσει την 
επιχείρησή του σε άλλο μεγάλο 
επιχειρηματία, ο οποίος και αυ-
τός τελικά την έκλεισε.
Ο Βαγγέλης ήταν ένας σοβα-

ρός και άξιος επιχειρηματίας 
και παρότι χαρακτήρας κλει-
στός κατάφερε να προσελκύσει 
πολλούς τακτικούς και φανατι-
κούς πελάτες.
Δυστυχώς τα τελευταία χρό-

νια της ζωής του δεν ήταν όπως 
εκείνος τα περίμενε. Και αυτό 
συνέβη γιατί η απονομή της σύ-
νταξής του καθυστέρησε πολλά 
χρόνια. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Κ. ΚΟΤΣΙΜΠΟΣ

Οι τελευταίες αποδράσεις 
φιλικών προσώπων έχει σπεί-
ρει βαθειά οδύνη. Ύστερα από 
το Γιώργη Τραμπάκλο στις 22 

Οκτωβρίου έφυγε στην Αθήνα 
και κηδεύτηκε στο χωριό μας 
με τη συμμετοχή όλων των συγ-
χωριανών μας ο Παναγιώτης Κ. 

βρίου 2019 ο Πανα γιώτης 
Κοτσιμπός, ετών 94.

– Απεβίωσε και κηδεύτη-
κε στα Καστέλλια στις 4 Δε-
κεμβρίου 2019 ο Ανδρέας Ν. 
Σκουρτιάς, ετών 96.

– Απεβίωσε και κηδεύτηκε 
στο Περιστέρι Αττικής στις       
13 Δεκεμβρίου 2019 ο Γεώρ-
γιος Ιω. Παπανικολάου, ετών 
87.

– Απεβίωσε και κηδεύτηκε    
στην Άμφισσα στις 24 Δεκεμ-
βρίου 2019 η Αικατερίνη Αν-
δρέα Παπανικολάου.

– Απεβίωσε και κηδεύτηκε 
στα Καστέλλια στις 17 Δε-
κεμβρίου 2019 ο Νικόλαος Γ. 
Κοντολάτης, ετών 67.
Τα «Κ.Ν» συλλυπούνται 

τους οικείους των θανόντων.

ΔΙΟΡΘΩΣΗ
Στο προηγούμενο φύλλο 

της εφημερίδας μας εκ παρα-
δρομής γράψαμε ως ηλικία 
της Φρόσως Καρακώστα 80 
ετών, αντί του σωστού 73 
ετών. Ζητάμε συγγνώμη.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
• Η Επιτροπή Διαχείρισης 

της Δημοτικής Βιβλιοθήκης 
Καστελλίων ευχαριστεί θερ-
μά τους:

- Παναγιώτη Π. Μερμίρη 
για την προσφορά αριθμού 
βιβλίων και επίπλων (βιβλι-
οθήκες).

- Έφη Γ. Χασιακού για την 
πλήρη σειρά βιβλίων που συ-
νέγραψε ο πατέρας της, κα-
θώς και αριθμό βιβλίων.
Επιτροπή Διαχείρισης

• Η οικογένεια Στέλλιου 
Μιχέλη ευχαριστεί θερμά 
τους συγχωριανούς της Κα-
στελλιώτες για τη βοήθεια 
και συμπαράστασή τους σε 
όλη τη διάρκεια της αρρώ-
στιας του Στέλιου.
Οικογένεια Στέλλιου Μιχέλη

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
• Ο συμπολίτης μας Σε-

ραφείμ Ευθ. Παπανικολάου 
στις 12 Δεκεμβρίου 2019 εξε-
λέγη παμψηφεί Καθηγητής 
του Γεωπονικού Παν/μίου 
Αθηνών στο Τμήμα Επιστή-
μης -Τροφίμων και Διατρο-
φής του Ανθρώπου.
Τα «Κ.Ν.» τον συγχαίρουν 

θερμά.
• Η Εφημερίδα μας πλη-

ροφορηθείσα την επανεκλο-
γή του εκλεκτού συμπολί-
τη μας Ηλία Λευκαδίτη ως 
Προέδρου της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Συνταξιούχων 
Υπαλλήλων Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης στην οποία υπηρετεί 
από του έτους 2002 μέχρι σή-
μερα του απευθύνει τα πλέον 
θερμά συγχαρητήρια μας.
Ας σημειωθεί με την ευ-

καιρία, ότι οι δραστηριότη-
τές του μέχρι σήμερα είναι 
πάμπολλες και ποικίλες. Ση-
μειώνουμε όσες γνωρίζουμε 
από αυτές: Υπηρέτησε ως 
Γραμματέας, Ληξίαρχος και 
ανταποκριτής του ΟΓΑ από 
το έτος 1965 μέχρι του έτους 
1998, όταν και συνταξιοδοτή-
θηκε. Παράλληλα άσκησε τα 
καθήκοντα Γραμματέα στην 
Κοινότητα Βάργιανης από 
το έτος 1968 μέχρι του έτους 
1975, από δε του έτους 1980 
συμμετείχε ως μέλος στα 
Υπηρεσιακά Συμβούλια της 
Νομαρχίας Φωκίδος.     Δ.Χ.
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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 έφυγανΚο ι ν ω ν ι κ ά
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Κοτσιμπός. Για εμένα υπήρξε 
κάτι παραπάνω από αδελφός. 
Πλάι μου σε κάθε εκδήλωση 
σιωπηρά πρόθυμος έδινε το γε-
μάτο από αισιοδοξία πρόσχα-
ρο και χαριτωμένο παρόν του, 
προσφέροντας ό,τι μπορούσε, 
χωρίς ποτέ μα ποτέ να ζητή-
σει οτιδήποτε. Στην αρχή κάθε 
χρόνο και Σεπτέμβριο μαζί και 
αχώριστοι περνούσαμε τις χρο-
νιάρικες διακοπές μας στο Χάνι 
του Ζαγγανά, με την αξέχαστη 
στοργή και φροντίδα της Γιαν-
νούλας Β. Χαλατσά. Διέθετε 
ολόψυχα το ημιφορτηγάκι του 
Τογιότα και η καθημερινή δι-
ακίνησή μας ήταν από τις αξέ-
χαστες ώρες της ζωής. Πότε σ’ 
όλες τις λατρευτές τοποθεσίες 
του χωριού στον Ά-Λια, το Κα-
νιανίτικο γεφύρι, τον Παλιο-
χλωμό, τη Μηλιά, τα Πηγάδια, 
το Φτεριά, το Τρυπολάκωμα 
και σε πολλές άλλες, πότε στα 
γύρω βουνά στον Παρνασσό, 
την Γκιώνα, την Οίτη, το Καλ-
λίδρομο και τον Τυμφρηστό, 
πότε στα γύρω χωριά φτάνο-
ντας ως το Λιδωρίκη και τη 
Ναύπακτο, το Ζοριάνο, χωριό 
καταγωγής της χρηστής συ-
ζύγου του, της Μαρίας. Τι να 
πρωτοθυμηθεί κανένας. Αλλά 
για αιώνια μνήμη του ας παρα-
μείνουμε στην ατελείωτη τη σι-
ωπηρή και απέραντη καλοσύνη 
του. Κανείς δεν είναι αθάνατος, 
έφυγες πλήρης ημερών. Ώρα 
σου καλή Παναγιώτη. Δε σε ξε-
χνάμε ποτέ.

Δημήτρης Χαλατσάς 

ΙΩΣΗΦ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
Στην κηδεία του που έγινε στα 

Καστέλλια στις 11 Οκτωβρίου 
2019 τον αποχαιρέτησαν οι συ-
νάδελφοί του εκπαιδευτικοί.
Καλέ μας φίλε και συνάδελ-

φε, δυσάρεστη ήταν η είδηση 

όταν πληροφορηθήκαμε για το 
θάνατό σου, στις 9 Οκτωβρίου 
2019.Στην εξόδιο ακολουθία 
που τελέστηκε στις 11 Οκτω-
βρίου στα Καστέλλια, ήμασταν 
όλοι εκεί, η αγαπημένη σου 
οικογένεια, οι συγγενείς σου, 
οι συγχωριανοί σου, φίλοι και 
συνάδελφοι απ’ όλο τον Νομό
Η μεγάλη σου αγάπη για την 

εκπαίδευση, καθώς και η εκ-
παιδευτική σου πορεία τερά-
στια. Υπηρέτησες στα πρότυπα 
ιδιωτικά σχολεία των Αθηνών, 
μετέπειτα στα δημόσια σχολεία 
του Ν Φωκίδας. Αλλά και αργό-
τερα στο εξωτερικό στα ελληνο-
γερμανικά σχολεία έχοντας και 
τα ανάλογα πτυχία της γερμανι-
κής και της αγγλικής γλώσσας. 
Τη μεγάλη σου αγάπη για τη 
διδασκαλία, τη μετέδωσες και 
στις κόρες σου, οι οποίες ακο-
λούθησαν επίσης τον εκπαιδευ-
τικό κλάδο.
Ήρθαμε λοιπόν να   αποχαι-

ρετήσουμε έναν άνθρωπο κα-
λοσυνάτο, χαρισματικό, ευφυή. 
Έναν άνθρωπο που τον διέ-
κρινε η έμφυτη ευγένειά του, η 
οξυδέρκεια του πνεύματός του, 
η καλλιέργεια του χαρακτήρα 
του. Ένα πρότυπο οικογενειάρ-
χη που μαζί με την πολύ καλή 
του σύζυγο, φτιάξανε μια πολύ 
καλή οικογένεια, δύο κόρες και 
δύο εγγόνια.
Μεγάλη η παρακαταθήκη που 

αφήνεις πίσω σου.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα της 

Καστελλιώτικης γης, που τόσο 
πολύ αγάπησες.
Καλό παράδεισο, αιωνία σου 

μνήμη, φίλε και συνάδελφε.
Οι συνάδελφοί σου
Εκπαιδευτικοί

* * *
Ο Ιωσήφ Μιχαηλίδης υπήρξε 

ένας καταξιωμένος και πετυχη-
μένος εκπαιδευτικός με βαθιά 
πνευματική καλλιέργεια. Αγα-
πούσε το επάγγελμά του και το 
υπηρέτησε με συνέπεια και με-
γάλη αποτελεσματικότητα. Το 
εκπαιδευτικό του προφίλ και 
την όλη εξέλιξή του στον εκπαι-
δευτικό τομέα τον περιγράφουν 
πολύ εύστοχα οι συνάδελφοί 
του εκπαιδευτικοί που παρα-
βρέθηκαν στην εξόδιο ακολου-
θία στα Καστέλλια για να τον 
αποχαιρετήσουν.
Ο Ιωσήφ Μιχαηλίδης υπήρξε 

ένας εξαίρετος άνθρωπος με 
πράο και μειλίχιο χαρακτήρα, 
ευφυής, χαμηλών τόνων και 
προφίλ και κοινωνικός που 
αγαπούσε το χωριό μας.
Η εκπαιδευτική του παρου-

σία ως δασκάλου και διευθυ-
ντή του Δημοτικού Σχολείου 
Καστελλίων, άφησε τις καλύτε-
ρες εντυπώσεις στο χωριό και 
αναδείχτηκε σ’ έναν από τους 
εκπαιδευτικούς που ξεχώρισαν 
και διακρίθηκαν στην πράξη 
μεταξύ των δασκάλων που υπη-
ρέτησαν διαχρονικά στο χωριό 
μας.
Παντρεμένος με Καστελλιώ-

τισσα την Αρχοντούλα (Τούλα) 
Λέζα, έζησε για χρόνια στο χω-
ριό και απόκτησε δύο κόρες 
και δύο εγγόνια που υπεραγα-
πούσε. Και οι δύο κόρες του 
ακολούθησαν το επάγγελμα του 
εκπαιδευτικού –και οι δύο είναι 
καθηγήτριες Σωματικής Αγω-
γής– και πρόσφεραν και προ-
σφέρουν ακόμη και σήμερα 
εθελοντικά τις υπηρεσίες τους 
κυρίως στα πολιτιστικά δρώμε-
να του χωριού.                 Β.Κ.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
 Στέλλιο έφυγες από κοντά 

μας στις 3 Οκτωβρίου 2019, 
πολύ νέος 53 χρόνων μόνο.
Δεν πιστεύαμε ότι θα συμβεί. 

Πάλευες σχεδόν 4 χρόνια με 
τον καρκίνο και τον πάλευες 
στα ίσα....σε σημείο που ενώ 

ξέραμε και ήξερες την σοβαρό-
τητα της κατάστασης, πιστέψα-
με και το πίστευες και ο ίδιος  
ότι θα τον νικήσεις. 
Ήσουν δυνατός στο σώμα 

αλλά και στην ψυχή. Ηρακλή 
σε αποκαλούσαν γιατροί και 
νοσηλευτές, τερατάκι οι φίλοι 
σου αλλά για όλους μας ήσουν 
ο Στελλάρας.
Περήφανος για τον αγώνα 

σου. Αγαπητός σε όσους σε 
γνώριζαν, σωστός επαγγελμα-
τίας, αληθινός φίλος, αγαπη-
μένος σύζυγος, στοργικός πα-
τέρας, λατρεμένος αδερφός, 
μονάκριβος γιος.
Άνθρωπος της προσφοράς, 

αγαπούσες τον τόπο αυτό και 
τους ανθρώπους του και πήρες 
πολύ αγάπη από αυτόν το τόπο.
Πλέον ξεκουράζεσαι στην γη 

που επέλεξες να ζήσεις ,δίπλα 
στον μπάρμπα Γιάννη ...
Είσαι και θα είσαι μαζί μας 

στην καρδιά και στο μυαλό μας 
Στέλλιο μου...

Μαρουδιώ Μιχέλη

ΑΝΔΡΕΑΣ
Ν. ΣΚΟΥΡΤΙΑΣ

Αρχές Δεκεμβρίου έφυγε από 
κοντά μας ο αγαπημένος μας 
σύζυγος και πατέρας, Ανδρέας  
Σκουρτιάς, για να βρεθεί στις 
γειτονιές των αγγέλων μαζί με 

τα τέσσερα αδέλφια του, τη Μα-
ρία - που προπορεύτηκε - τον 
Δημήτρη, τη Ρένα και τον Θε-
μιστοκλή, παιδιά του Νικολάου 
Σκουρτιά και της Κωνστάντως 
Σκουρτιά, το γένος Κοτσιμπού. 
Και δεν είναι εύκολο για μας 
τους οικείους του να αναφερό-
μαστε σε απώλειες που φτώχυ-
ναν τον κόσμο και την καθημε-
ρινότητά μας.
Ο Ανδρέας υπήρξε άνθρω-

πος εργατικός, συνεπής και 
δραστήριος. Βίωσε, όπως και 
οι υπόλοιποι της γενιάς του, την 
Κατοχή και τις οδυνηρές συνέ-
πειές της, δίχως μεμψιμοιρία, 
αλλά με τόλμη και αποκοτιά 
πολλές φορές. Πρόκειται για 
γεγονότα που τους στέρησαν 
τη ξεγνοιασιά της εφηβείας 
τους. Φαίνεται, όμως, ότι οι 
άνθρωποι της εποχής εκείνης 
γνώριζαν να αισιοδοξούν. Να 
μοχθούν καθημερινά, αλλά και 
να γελούν, να αναζητούν τη δι-
ασκέδαση και το χαμόγελο σε 
κάθε κοινωνική περίσταση. 
Εργατικός -αγροτικές ασχο-

λίες και μεταλλεία- μαχητικός, 
κοινωνικά και πολιτικά ευαι-
σθητοποιημένος. Ήταν εκεί, 
για να συντρέχει την οικογένειά 
του, τους συγγενείς, τη γειτονιά, 
όποτε αυτό χρειαζόταν, αλλά 
και την κοινότητα, υπακούο-
ντας  στους ηθικούς κανόνες 
και τις επιταγές που οι δικές του 
αρχές, η οικογένειά του και ο 
γερά αρθρωμένος κοινωνικός 
ιστός υποδείκνυαν. Να υπερα-
σπίζεται τις ιδέες και τις πεποι-
θήσεις του.
Αγαπούσε το χορό και τα 

δημοτικά τραγούδια. Ήταν δε-
ξιοτέχνης στις κατασκευές, άλ-
λωστε είχε μαθητεύσει και ως 
σιδηρουργός δίπλα στον Νίκο 
Διέννη. Αδικημένη γενιά στην 
εκπαίδευση^ στερήθηκε τη φοί-
τησή του στο Γυμνάσιο για «ένα 
όγδοο της αναγνώσεως», όπως 
συνήθιζε να λέει με πικρία. 
Αγαπούσε, όμως, πολύ τα βι-

βλία. Μελετούσε πολλές ώρες 
λογοτεχνία, ιστορία και κάθε 
έντυπο που ερχόταν στα χέρια 
του. Ήταν για χρόνια συνδρο-
μητής του Ταχυδρόμου και του 
Σωτήρα. Η βιβλιοθήκη μας γε-
μάτη και ως τα βαθιά του γερά-
ματα το βιβλίο ήταν το δώρο που 
γνωρίζαμε με βεβαιότητα ότι θα 
του άρεσε και θα τον ενδιέφερε. 
Αυτή είναι και μια πολύ γλυκιά 
εικόνα και θύμηση που έχουμε 
από κείνον, πριν η υγεία του 
επιβαρυνθεί περισσότερο τους 
τελευταίους δεκαπέντε μήνες: 
να κάθεται γαλήνια στη καρέ-
κλα του και να διαβάζει.
Πατέρα μας, σε ευχαριστού-

με πολύ για όλα όσα, μαζί με 
τη μάνα, μάς πρόσφερες και 
μάς δίδαξες. Σε ευχαριστούμε 
για τους κόπους σας να μας 
σπουδάσετε, ακόμη και όταν 
τα πρώτα απειλητικά νέφη για 
την υγεία σου είχαν σκιάσει το 
χλωμίσιο ουρανό μας. Σε ευχα-
ριστούμε που μας ενθάρρυνες 
να συνεχίσουμε πάντα μπρο-
στά στους δρόμους που επιθυ-
μούσαμε. Που υπήρξες καλός 
σύζυγος και πατέρας. Που στη 
ζωή σου πορεύτηκες «ορθοστα-
τών και ορθοβαδίζων».

     Καλή ανάπαυση και συγ-
χώρεση να έχεις. Και ελπίζω, 
εκεί ψηλά, κάποιος να σου παί-
ζει καμιά «τσαμκαριά», να  ευ-
φραίνεσαι και να χορεύεις. 

 Ευγνώμονες,
Η σύζυγος και τα παιδιά σου

ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩ.
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Στις 13 Δεκεμβρίου 2019 

έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 
ετών ο συμπολίτης μας Γιώργος 
Ιω. Παπανικολάου, ο Γιώργος 
του Γιαννέλου, όπως ήταν πε-
ρισσότερο γνωστός στο χωριό.
Εργάστηκε στον ΟΤΕ για 

πολλά χρόνια από όπου και 
συνταξιοδοτήθηκε. Μετά τη συ-
νταξιοδότησή του έμενε για με-
γάλα χρονικά διαστήματα στο 
χωριό,πάντοτε με τη συντροφιά 
της συζύγου του. Υπεραγαπού-
σε το χωριό γι’ αυτό και το επι-
σκεπτόταν ακόμη και όταν ερ-

γαζόταν.
Ο Γιώργος υπήρξε ένας πολύ 

καλός οικογενειάρχης και εξαι-
ρετικός σύζυγος και πατέρας. 
Με τη σύζυγό του είχαν απο-
κτήσει τρία παιδιά, δύο αγόρια 
και ένα κορίτσι. Πολύ ήσυχος 
άνθρωπος και πράος χαρακτή-
ρας, εργατικός, δραστήριος και 
κοινωνικός.
Ήταν πολύ άτυχος όμως, για-

τί το 2000 αρρώστησε σοβαρά 
ο ίδιος, ενώ το επόμενο χρόνο 
τον συγκλόνισε ο ξαφνικός και 
άδικος θάνατος του γιου του 
Κώστα σε ηλικία μόλις 24 ετών. 
Έτσι η ζωή του ανατράπηκε και 
η οικογενειακή του γαλήνη και 
ηρεμία χάθηκαν οριστικά. Μέ-
χρι το τέλος της ζωής τους, πα-
τέρας και μητέρα δεν μπόρεσαν 
να συνέλθουν μέχρι το τέλος 
του, που επήλθε με διαφορά 
ενός χρόνου. Ο Γιώργος υπήρ-
ξε ένας αφοσιωμένος συγγενής 
και συνειδητός Καστελλιώτης.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΔΡΕΑ 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Την παραμονή των Χριστου-
γέννων 2019 αποχαιρετήσαμε 
την αγαπημένη μας μητέρα, 

γιαγιά και θεία. Έφυγε για να 
συναντήσει τον αγαπημένο της 
σύζυγο Ανδρέα Παπανικολάου 
στη γειτονιά των αγγέλων. Αν 
και η καταγωγή της ήταν από 
το νησί της Πάρου (Κυκλάδες) 
αγαπούσε τόσο την Άμφισσα 
όσο και τα Καστέλλια σαν δεύ-
τερη πατρίδα της.
Άλλωστε η τελευταία της επι-

θυμία ήταν να την φέρουμε 
στον Σάλωνα που έζησε και με-
γάλωσε τα τρία της παιδιά.
Αγαπημένη μας μητέρα, μα-

νούλα, μαμά δε θα σε ξεχάσου-
με ποτέ, θα είναι πάντα οδηγός 
στη ζωή μας οι συμβουλές και η 
αγάπη σου!!!

Τα παιδιά σου
Γιούλη Παπανικολάου
Μαρουσώ Παπανικολάου
Γιάννης Παπανικολάου

Η εφαρμογή
του αντικαπνιστικού νόμου
Κύριε Διευθυντά,
Η εφαρμογή του αντικαπνι-

στικού νόμου φαίνεται ότι βαί-
νει καλώς, αν κρίνω απ’ ό,τι 
τουλάχιστον συμβαίνει στην 
εδώ μικρή κοινωνία. Τα δύο 
καφενεία του χωριού συν ένα 
cafe-bar(!) εφαρμόζουν απα-
ρεγκλίτως το νόμο, πρώτοι 
πρώτοι οι καφετζήδες και η 
barwoman, οι οποίοι - θερια-
κλήδες οι ίδιοι - δε διστάζουν 
να βγαίνουν έξω, μ’ αυτό το 
ψοφόκρυο, για να καπνίσουν, 
δίνοντας έτσι το καλό παρά-
δειγμα στους πελάτες.
Πρόκειται για κατόρθωμα, 

αν υπολογίσει κανείς ότι, 
εκτός των άλλων, έπρεπε να 
καμφθεί και το εγώ του Έλ-

ληνα καπνιστή, που θεωρούσε 
ότι με το να του απαγορευτεί 
να καπνίζει όπου του ...καπνί-
σει, θίγεται θεμελιώδες ατομι-
κό του δικαίωμα(!)
Θυμάμαι ότι αυτή περίπου 

την αίσθηση είχα και εγώ στην 
αρχή, όταν υποχρεώθηκα να 
φορώ ζώνη ασφαλείας. Τώρα, 
αν ξεκινήσω χωρίς ζώνη, έχω 
την αίσθηση ότι κάτι μου λεί-
πει. Αλλά και ο νόμος αυτή τη 
φορά ήταν dura lex sed lex, 
εφαρμόζοντας αυτό που είχε 
πει ο Ροΐδης ότι μας χρειάζεται 
ένας νόμος που θα καθιστά 
υποχρεωτική την εφαρμογή 
των νόμων.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘ. ΜΑΚΡΗΣ
Καστέλλια Παρνασσίδος

Αυτοί που μας έφυγαν
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Τεχνίτες του χωριού μας
Πολλές φορές η εφημερί-

δα μας αναφέρθηκε στους 
Καστελλιώτες που ζουν και 
εργάζονται εκτός του χωριού 
μας και ξεχωρίζουν με τις 
επιτυχίες τους σε επιχειρημα-
τικούς, επιστημονικούς, καλλι-
τεχνικούς και άλλους τομείς 
του Δημόσιου βίου της χώρας.
Αυτή τη φορά όμως αισθαν-

θήκαμε την ανάγκη να ανα-
φερθούμε στους Καστελλιώ-
τες που ζουν και εργάζονται 
στο χωριό μας και με τις επαγ-
γελματικές τους δραστηριό-
τητες προσφέρουν σημαντι-
κό έργο στην πρόοδο και την 
ομορφιά του χωριού μας. Και 
ας αρχίσουμε απ’ τους παλιό-
τερους.

– Ο Ηλίας ο Κορομπίλης, 
Ηλεκτρολόγος, από τα νεανι-
κά του χρόνια έχει προσφέρει 
τις υπηρεσίες του στα περισ-
σότερα σπίτια του χωριού μας 
και έχει δώσει λύση σε πάρα 
πολλά και έκτακτα μικροπρο-
βλήματα φωτισμού, θέρμαν-
σης κ.λπ. σε ηλικιωμένους 
συγχωριανούς μας.

– Οι αδελφοί Χουλιάρα, ο 
Χάρης και ο Θανάσης που δεν 
είναι μόνο τεχνίτες σιδήρου 
και ξύλου, αλλά πραγματικοί 
καλλιτέχνες περιζήτητοι σε 
όλη την περιφέρεια.

– Ο Θανάσης ο Τσακνιάς με 
άρτιο τεχνικό εξοπλισμό έχει 
σκεπάσει γρήγορα και καλά 
εκατοντάδες σπίτια σ’ όλη την 
περιφέρεια.

– Ο Γιάννης ο Χαμηλός που 
μαζί με τον πατέρα του ασχο-
λήθηκαν εδώ και πολλά χρόνια 
με την τέχνη του Αλουμινίου 
και έδωσαν σύγχρονη όψη σε 
πολλά σπίτια του χωριού μας.

– Ο Νίκος ο Λίτσος που από 
παιδί ασχολήθηκε με την τέχνη 
του σιδήρου και πάντα πρόθυ-
μος προσφέρει τις υπηρεσίες 
του στους συγχωριανούς μας. 
Είναι πλέον και πολύτεκνος 
και αξίζει της προτίμησής μας.

Από τους τεχνίτες αυτούς οι 
περισσότεροι βρίσκονται ήδη 
στην 5η, 6η 10ετία της ζωής 
τους και σύντομα θα συνταξι-
οδοτηθούν, και στον ορίζοντα 
δεν φαίνεται νέα «φουρνιά» 
για επαρκή αντικατάστασή 
τους.
Κάπως έτσι θα κλείσει μια 

μακρά περίοδος αυτάρκειας 
τεχνιτών για τις ανάγκες ερ-
γασιών του χωριού μας, εκτός 
όμως από τεχνίτες πέτρας. Γι’ 
αυτό είχαμε εισαγωγή πετρά-
δων από τα γειτονικά χωριά 
αλλά και ξακουστούς Ηπει-
ρώτες. Η έλλειψη αυτή τα τε-
λευταία χρόνια καλύφτηκε σε 
μεγάλο βαθμό και από τους νέ-
ους κατοίκους του χωριού μας 
από την Αλβανία που και αυτοί 
είχαν παράδοση στην πέτρα 
και σίγουρα δικαιούνται ένα 
ποσοστό από το συνολικό έργο 
των τελευταίων ετών που ανα-
βάθμισε σημαντικά την αισθη-
τική εικόνα του χωριού μας.
Είναι όμως απαραίτητο η 

σημερινή καλή εικόνα του χω-
ριού μας να διατηρηθεί και στο 
μέλλον γιατί είναι πολύ πιθα-
νό, η διαφαινόμενη οικονομική 
ανάκαμψη της χώρας μας να 
αναζωπυρώσει τη ζήτηση γης 
και κατοικίας από φίλους και 
επισκέπτες του χωριού μας, 
όπως είχε γίνει και προ της οι-
κονομικής κρίσης κυρίως για 
την ομορφιά και γαλήνη της 
περιοχής μας.
Διαφορετικά το χωριό μας 

σιγά – σιγά θα ερημώνει δε-
δομένου ότι ο ντόπιος πληθυ-
σμός σταδιακά μειώνεται. Και 
να έχουμε κατά νου ότι τα χω-
ριά δεν πρέπει να ερημώνουν 
για πολλούς λόγους αλλά και 
γιατί οι μεγάλες πόλεις σιγά – 
σιγά μαραζώνουν με ό,τι αυτό 
συνεπάγεται.
Αυτά και αν ξεχάσαμε κάνα 

μάστορα του χωριού μας, εδώ 
είμαστε για να επανορθώσου-
με.                 Θανάσης Σίμος

Αγαπητά, «ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ»
Έχω την άποψη ότι το Δ.Σ του Συλλόγου δουλεύει τόσο 

παραγωγικά, όσο του επιτρέπουν οι πενιχρές οικονομικές 
του δυνατότητες και λίγο περισσότερο. Όσοι έχουν διατε-
λέσει μέλη του Δ.Σ. (εγώ δύο φορές) θα συμφωνήσουν μαζί 
μου. Έχω ξανά γράψει ότι και η έκδοση μόνο της εφημερίδας 
αποτελεί κατόρθωμα. Αντίθετα, άλλοι έχουν την άποψη ότι 
ο Σύλλογος των εν Αθήναις Καστελλιωτών δεν κάνει τίπο-
τε. Είναι, ως επί το πλείστον, αυτοί που δε δίνουν δεκάρα 
τσακιστή για το Σύλλογο. Άποψη η μία, άποψη και η άλλη.
Έρχομαι τώρα στην ουσία, σχετικά με το θέμα «απόψεις». 

Στο προηγούμενο φύλλο, τα «Κ.Ν.», κάτω από ενυπόγραφη 
επιστολή μου, υπενθυμίζουν κάτι το αυτονόητο και γενι-
κώς αποδεκτό - άρα περιττό - ότι δηλαδή «οι επιστολές 
των αναγνωστών εκφράζουν τις δικές τους προσωπικές 
απόψεις και μόνο και όχι της εφημερίδας». Προφανώς, δε 
συμφωνούν με την «άποψή» μου ότι το «το χωριό αλλάζει 
όψη» και μάλιστα ραγδαία, τον τελευταίο καιρό. Ωστόσο, 
δεν πρόκειται για άποψη. Αν δεν με προδίδουν τα ελληνικά 
μου, άποψη, στην προκειμένη περίπτωση, σημαίνει γνώμη, 
η οποία γνώμη μπορεί κάλλιστα να αντικρουστεί από μιαν 
άλλη άποψη - γνώμη. Όμως, εγώ δεν εκφράζω άποψη, αλλά 
παραθέτω γεγονότα, έργα πραγματικά, που δεν επιδέχονται 
καμία αμφισβήτηση. Αν δεν με πιστεύετε, ελάτε στο χωριό να 
σας...ξεναγήσω. Στο μεταξύ, κατά τη διάρκεια της απουσίας 
σας, έχουν γίνει και άλλα έργα.
Είναι λυπηρό, ορισμένοι Καστελλιώτες να ασκούν τέτοια 

σφοδρή πολεμική κατά του Προέδρου, ενώ δε φαίνεται να 
αποκομίζουν κάποιο προσωπικό όφελος. Το κίνητρο ίσως 
είναι γιατί αυτός και όχι άλλος. Δεν καταλαβαίνουν ότι έτσι 
προσβάλλουν ένα μεγάλο ποσοστό των Καστελλιωτών, που 
ψήφισαν, όπως ψήφισαν; Το ακούσαμε κι’ αυτό: «Ο Χαλα-
τσάς, λέει, έχει κουράσει!» Δηλαδή, μερικοί δυσανασχετούν 
και κουράζονται να βλέπουν τον Χαλατσά να...δουλεύει! 
Έλεος...
Τι άλλο να πει κανείς, όταν υπήρξαν πρόεδροι στο παρελ-

θόν, που ενώ διακρίθηκαν για την απραξία τους, εντούτοις 
πέρασαν απαρατήρητοι, δεν τους ενόχλησε κανείς. Οι ανα-
γνώστες ας κρίνουν και ας συγκρίνουν.
Με λίγα λόγια, κάτι δεν πάει καλά, τελευταία, με τις από-

ψεις της εφημερίδας. Άποψή μου!
Ιωάννης Αθ. Μακρής

Στο προηγούμενο φύλλο (87) 
της εφημερίδας μας δημοσιεύσαμε 
τα άρθρα του νόμου που αφορούν 
τις αρμοδιότητες του Προέδρου 
της Τοπικής Κοινότητας και του 
Συμβουλίου αυτής.
Αναφέρουμε εισαγωγικά: «Έτσι 

θα γνωρίσουμε τις αρμοδιότητες 
και τις υποχρεώσεις των εκλεγ-
μένων για να ενισχύσουμε και να 
ζητάμε από αυτούς αυτό που είναι 
αρμόδιοι. Η τήρηση του νόμου από 
τα δημόσια πρόσωπα αποτελεί την 
ποιότητα της δημοκρατίας και δεν 
είναι αγκυλώσεις, γραφειοκρατία 
κλπ».
Συνεχίσαμε θίγοντας με δύο λό-

για τρία ζητήματα. Πώς παίρνονται 
οι αποφάσεις στη Τ.Α., τις υπο-
χρεώσεις της Τ.Α. όταν εισπράτ-
τει χρήματα και τον εθελοντισμό. 
Αυτή η δημοσίευση, αναγγελθείσα 
πολύ πριν, σε κάποιους, που στα 
λόγια και τον εθελοντισμό ζητούν 
αντικειμενικότητα και ίση μετα-
χείρηση, την οποία έχουν από την 
εφημερίδα, προκάλεσε ανάμεικτα 
συναισθήματα λύπης «για έναν άν-
θρωπο που δεν μπορεί να λειτουρ-
γήσει σαν Καστελλιώτης έξω από 
κόμματα και παρατάξεις», απογοή-
τευση «που υπολογίζει το πολιτικό 
κόστος και τη μικροπολιτική» και 
αγανάκτηση «γιατί νομίζουν μερι-
κοί οιονεί σωτήρες ότι μόνο αυτοί 
κατέχουν την απόλυτη αλήθεια».
Από κάποιους άλλους ή και τους 

ίδιους θεωρήθηκε εχθρική πράξη 
«λίβελος προς όλους» εναντίον 
του προέδρου και του Συμβουλίου 
της Τ.Κ.
Πώς εξηγούν τα παραπάνω; Κό-

βοντας και ράβοντας παραγράφους 
της δημοσίευσης προκειμένου να 
στηρίξουν, κατά τη γνώμη τους, τα 
συμπεράσματα που θέλουν ή που 
τους είπαν να προβάλλουν για ιδι-
οτελείς σκοπούς και συμφέροντα.
Η «κριτική» της δημοσίευσης γί-

νεται σε άλλο μέσο από αυτό που 
δημοσιεύθηκε, ώστε ο αναγνώστης 
να μη γνωρίζει το ακριβές κείμενο 
αυτής και τα εισαγωγικά που τί-
θενται για τάχα ακριβή αντιγραφή 
είναι σκόπιμα παραπλανητικά και 
αναδεικνύουν την απάτη. Το ότι 
μερικοί παντογνώστες δικαστές 
του διαδικτύου έσπευσαν να δηλώ-
σουν τη συμφωνία τους, ακόμη και 
να «αποκαλύψουν» και τις κρυφές 
σκοπιμότητές μου είναι ένα θέμα 
που αναδεικνύει άλλες νοοτροπίες 
και σκοπιμότητες.
Διερωτώνται μάλιστα «τι ακρι-

βώς εννοεί και σε ποιους απευθύ-
νεται;».
Αυτά ακριβώς που αναφέρω 

εννοώ και δεν είναι ούτε παραι-
νέσεις ούτε μαλώματα. Είναι αυτά 
που προβλέπει ο νόμος λειτουρ-
γίας της Τ.Α. Είναι οι αποφάσεις 
ισχυρές και νόμιμες και άρα αξι-
οποιήσιμες και όχι διωκόμενες. 
Ποτέ εξ’ άλλου στα δέκα και πλέον 
χρόνια που γράφω για την εφημερί-
δα, αλλά και σε πολλές υπηρεσίες 
του κράτους, ανεξάρτητες αρχές, 
το Δήμο, εισαγγελείς κ.λ.π. δεν 
χρησιμοποίησα παραινέσεις και 
εντολές, ποτέ δεν έγραψα κομμα-
τικές απόψεις, ποτέ δεν έκανα τον 
παντογνώστη. Μακριά από μένα 
αυτά, και αν υπάρχει ένα κείμενο 
δικό μου τέτοιο, πάντα το υπογρά-
φω. Προκαλώ τον κάθε καλόπιστο 
ή κακόπιστο να το αναδείξει, για 
να τελειώνουμε με τη χυδαιολογία.
Ποτέ δεν έκανα μικροπολιτική 

δεν υπολόγισα πολιτικό, κοινω-
νικό, οικονομικό ή άλλο κόστος. 
Ούτε ισχυρίστηκα ότι είμαι σωτή-
ρας και κατέχω την απόλυτη αλή-

θεια. Άλλοι, που θέλουν να κανουν 
και κριτική με όρους καφενείου, 
λειτουργούν μικροπολιτικά στενά 
κομματικά, προσωπικά με ιδιοτέ-
λεια, μωροφιλόδοξα εκφράζοντας 
την αντιδραστική τους ιδεολογία 
και πολιτική στάση.
Η έρπουσα αλαζονική σοβαρό-

τητα είναι κυρίαρχη ιδεολογία της 
ακροδεξιάς και αναπτύσσεται σε 
έδαφος ανυπαρξίας.
Εγώ κάνω έρευνες, μελετώ και 

αναλύω καταστάσεις, γράφω γε-
γονότα και καταθέτω προτάσεις. 
Και σ’ αυτά κάθε κριτική και αντί-
κρουση είναι καλοδεχούμενες, όχι 
όμως με όρους κοπτορραπτικής 
και παραπληροφόρησης. Αυτό 
βέβαια δημιουργεί αναμενόμενες 
αντιδράσεις από γνωστά πλέον κέ-
ντρα συμφερόντων.
Όταν ο Δήμος Δελφών ακυρώνει 

σχεδόν όλα τα έργα που είχε προ-
γραμματίσει για το 2019 και στερεί 
τους δημότες από τις υπηρεσίες 
του για να πληρώσει εκατομμύρια 
ευρώ που προέκυψαν από λάθη, 
παραλείψεις και σκόπιμες ενέργει-
ες εκλεγμένων, υπαλλήλων και συ-
νεργατών του Δήμου και χιλιάδες 
ευρώ πρόστιμα που προέκυψαν 
από αυθαίρετες ενέργειες τόσων 
παραγόντων οι οποίοι εναπόθεταν 
ανεξέλεγκτα στερεά απόβλητα και 
σκουπίδια σε τοποθεσίες του Δή-
μου δεν μπορείς παρά να μιλάς για 
ανικανότητα και κατασπατάληση 
του Δημοσίου χρήματος. Τα χρή-
ματα αυτά δεν καλύπτονται ούτε 
με εράνους ούτε με ζητιανιά. Τώρα 
γιατί μερικοί είδαν σ’ αυτό γνώριμα 
πρόσωπα είναι μια άλλη υπόθεση 
που θα φανεί καθαρά στο μέλλον.
Όσο για τον εθελοντισμό, πράξη 

Ο ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΛΑΪΚΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΥΝΔΥΝΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΝΤΥΠΩΣΕΩΝ
Του Δημήτρη Μπάκα

ηθελημένης προσφοράς χρόνου 
και γνώσης για κοινωφελή σκοπό 
με πλήρη ανιδιοτέλεια χωρίς υλι-
κό ή άλλο αντάλλαγμα, έγραψα 
την άποψή μου η οποία επιβεβαι-
ώνεται από την ως τώρα ανάπτυξή 
του στον τόπο μας με κύρια αιτία, 
όχι και μόνη, των συμφερόντων 
που αναπτύχθηκαν στην περιοχή 
και τις τεράστιες αντιθέσεις που 
δημιούργησαν οι οποίες επιδρούν 
καθοριστικά στην πολιτική, οικονο-
μική και κοινωνική ζωή του τόπου 
και την άσκηση της εξουσίας.
Εθελοντισμός δεν γίνεται με 

φανφάρες, διαφήμιση και κολα-
κείες ή ανταποδοτικά. Ούτε εθε-
λοντισμός είναι η γκρίζα εργασία, 
οι παραβάσεις της εργατικής και 
ασφαλιστικής νομοθεσίας, του φο-
ρολογικού κώδικα και η εκμετάλ-
λευση αδυναμίας με το πρόσχημα 
της ανθρωπιστικής προσφοράς.
Δυστυχώς τα γεγονότα μάς επι-

βεβαίωσαν:
Έφθασαν τα Καστέλλια να έχουν 

τον πρώτο Πρόεδρο που δέχεται 
γραπτή σύσταση και προειδοποίη-
ση, διότι εξαπάτησε μια από τις πιο 
σπουδαίες επιτροπές του Δήμου, 
την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. 
Διότι, αναφέρεται στην απόφαση 
(ΑΔΑ: 6Π73Ω96) – ΗΞΞ), τα γεγο-
νότα αποδεικνύουν πως λειτουργεί 
συνειδητά προς την κατεύθυνση να 
παρακάμπτει τις αρμόδιες υπηρε-
σίες και επιτροπές λειτουργώντας 
κατά το δοκούν. Στην περίπτωση 
που αυτό γίνει αποδεκτό παρα-
βλέποντάς το και αποσιωπώντας 
το θα δημιουργήσει προηγούμενο 
με άγνωστες συνέπειες για όλους.
Μερικοί, ενώ από τη θέση τους 

(Συνέχεια στη σελίδα 6)

ΑΠΟΨΕ ΙΣ

(Συνέχεια από τη σελίδα 1)
Από τη δική μας πλευρά, εμείς πάντοτε επιδιώκουμε αυτή 

τη συνεργασία.
Και προς επίρρωση των παραπάνω^ δια μέσου του Γιάννη 

Αθ. Μακρή απευθυνθήκαμε και ζητήσαμε από τον Πρόεδρο 
της Τ.Κ. Καστελλίων έναν απολογισμό –εμείς τον θεωρούμε θε-
τικό– της μικρής του θητείας για να τον δημοσιεύσουμε και να 
τον σχολιάσουμε θετικά. Ο Πρόεδρος της Τ.Κ. αρνήθηκε. Δεν 
πειράζει. Εμείς θα επανερχόμαστε και εκείνος ας συνεχίσει να 
αρνείται.
Οι κάθε είδους και μορφής αναρτήσεις στο διαδίκτυο έχουν 

και αυτές τη σημασία τους και τη χρησιμότητά τους, αλλά ο 
σκοπός της εφημερίδας, της Καστελλιώτικης εφημερίδας, είναι 
άλλος. Αναφέρθηκε και εξαντλήθηκε πιο πάνω.
Ο τρόπος που γίνεται η επικοινωνία μέσω του διαδικτύου, 

κατά τη γνώμη μας, δεν κάνει καλό σε κανέναν ούτε και στον 
Πρόεδρο της Τ.Κ. Καστελλίων. Όπως δεν κάνει καλό και η πλη-
θωρική και η επαναλαμβανόμενη καταγγελτική αρθρογραφία 
κάποιων από μας στην εφημερίδα.
Τελειώνοντας εκφράζουμε την προτροπή: Ας γίνει μια προ-

σπάθεια κατευνασμού από όλες τις πλευρές. Να χαμηλώσουν 
οι τόνοι, να περιοριστούν οι διάφορες μεμψιμοιρίες, αν αυτό 
είναι δυνατόν, να παραμεριστούν και να εξαλειφθούν οι ύβρεις 
και συκοφαντίες. Αυτό ισχύει για όλους μας. Οι δημόσιες αντι-
δικίες με τη μορφή που γίνονται δεν αξίζουν στο χωριό. Η 
όξυνση δεν ωφελεί κανέναν. Ας ηρεμήσουμε λίγο και ας αρχί-
σουμε μια νέα περίοδο συνεργασίας.        Βαγγέλης Κωτσίκης

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΜΑΣ 

Τα «Καστελλιώτικα Νέα» εφεξής δεν θα αναδημοσιεύ-
ουν άρθρα, σημειώματα, επιστολές κ.λπ., καθώς και κεί-
μενα από το διαδίκτυο. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις 
και ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου θα ανα-
δημοσιεύονται μόνο αποσπάσματα.



Α΄
ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΩ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΚΑΙ Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ

Αυτά που γράφονται δεν προέρχονται από κανένα βιβλίο ή έγγραφο, αλλά από 
τη ζώσα παράδοση του χωριού μας. Η προμάμη μου (γιαγιά της μητέρας μου) Ζα-
φείρα χήρα Ιωάννου Κυριαζή, το γένος Νικολάου Τσακρή, πέθανε στην ηλικία των 
εκατόν δέκα ετών στο τέλος του έτους 1935. Μέχρι τότε, χωρίς γυαλιά, περνούσε 
την κλωστή στη μύτη της βελόνας και έρραβε.

Επειδή το σπίτι της ήταν κρύο το χειμώνα, κάθε χειμώνα, τότε που είμαστε στο 
χωριό (1933-1934) κι εγώ πήγαινα στο σχολείο, την έπαιρνε η μάνα μου στο σπί-
τι μας δυο-τρεις τους χειμωνιάτικους μήνες μαζί μας. Κάθε βράδυ μου διηγιόταν 
ιστορίες και κυρίως από τη ζωή του χωριού μας, γιατί έβλεπε πώς τις άκουγα με 
πολύ ενδιαφέρον. Είχε κρυστάλλινη μνήμη και άφθαστη ροή διηγηματικού λό-
γου, που συνήρπαζε τον ακροατή. Μου υπογράμμιζε κάθε τόσο, ότι ό,τι μου έλεγε 
τα είχε μάθει κι εκείνη από την προμάμη της, όταν ζούσε και ήταν ενενήντα ετών 
(90). Συνεπώς έτσι κι αλλιώς είμαστε χωμένοι, για όσα γράφονται παρακάτω, στη 
βαθειά παράδοση του χωριού μας, προσεγγίζοντας το έτος 1600.

Γύρω στα 1550 από την οικογένεια Ζεΐνη που κατείχε τα πρωτεία στο χωριό ο 
νεαρός τότε, είκοσι χρονών, Πέτρος Ζεΐνης, πανέξυπνος και δραστήριος, έφυγε 

και πήγε να μονάσει στο 
Άγιον Όρος. Εντάχθηκε 
στη Μονή του Πρωτάτου 
και λόγω των μεγάλων και 
πολλαπλών προσόντων 
του, γρήγορα διακρίθηκε 
και αποτέλεσε έναν από 
τους βασικούς παράγοντες 
του αδελφάτου της Μονής. 
Κοντά στα άλλα, του δόθη-
κε η ευκαιρία να αλωνίσει 
κυριολεκτικά την πλούσια 
βιβλιοθήκη του Πρωτάτου 
και φιλομαθής, όπως ήταν, 
να αποκτήσει μεγάλη θεο-
λογική, αλλά και φιλοσοφι-
κή μόρφωση. Επάξια δε η 
Μονή του Πρωτάτου, χρη-
σιμοποιώντας τα προσό-
ντα του, τον ένταξε στους 
επί κεφαλής του αδελφά-
του των μοναχών. Εμόνα-
σε επί τριάντα έτη, μέχρι 
το 1600 περίπου, οπότε 
απεφάσισε να γυρίσει στο 
χωριό μας. Επιστρέφοντας 
χειροτονήθηκε ιερέας του, 
λειτουργώντας στον τότε 
Ιερό Ναό του Αγίου Γεωρ-
γίου, που ήταν ένα μικρό 
ασήμαντο εκκλησιδάκι, 
χτισμένο με ρυθμό βασιλι-
κής από τους βυζαντινούς 
ακόμα χρόνους.

Στον ανήσυχο Καλογερόπαππα Παπα-Πέτρο, δεν αρκούσε το φτωχό βυζαντινό 
εκκλησάκι, ούτε τον χωρούσε και αποφάσισε να το μετατρέψει σε Μοναστήρι. 
Έβλεπε ότι τα γύρω Μοναστήρια της Αγάθωνος στην Οίτη, της Δαμάστας στον 
Καλλίδρομο, του Προφήτη Ηλία στον Παρνασσό, ήταν χτισμένα στο βυζαντινό 
ρυθμό με τρούλους, είχαν κελιά με καλόγερους και μετόχια με παραγωγικές γύρω 
καλλιέργειες, για τη συντήρησή τους και έτσι ξεκίνησε με ένα τολμηρό σχέδιο 
την ίδρυση Μοναστηριού. Αντιλαμβανόταν ότι μόνος του δεν θα μπορούσε να 
θεμελιώσει ένα τέτοιο τεράστιο έργο, χωρίς να έχει βασικά τις απαραίτητες οικο-
νομικές προϋποθέσεις. Εδώ, όπως φαίνεται, ζήτησε την αρωγή του Πρωτάτου του 
Αγίου Όρους, που του δόθηκε.

Αλλά πριν μπούμε στη δημιουργία του Μοναστηριού, θα πρέπει να παραθέ-
σουμε τα ιστορικά που προέκυψαν από τη σχετική έρευνα για το χώρο που ήταν 
θεμελιωμένη η βυζαντινή εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Αυτή είχε ανοικοδομηθεί 
πάνω στις βάσεις προηγούμενης κιονοστοιχίας ειδωλολατρικού ναού και κάτω 
από το σημερινό δάπεδο που χρησιμοποιήθηκε από τον μετέπειτα βυζαντινό 
ναό, υπήρχε άλλο δάπεδο προχριστιανικό τα δε δομικά υλικά του, χρησιμοποιή-
θηκαν για την ανοικοδόμηση του βυζαντινού εκκλησιδίου. Μάλιστα με ένα από τα 

κιονόκρανά του είχε θεμελιωθεί η Αγία Τράπεζα. Ακριβώς στην κάτω μεριά από το 
ιερό, βρέθηκαν ομαδικοί τάφοι με απειρία οστών. Όλος ο χώρος που πιάνει από 
το αριστερό ρεματάκι και κόβει την κάτω μεριά από τον Ανδρώνη (βυζαντινό Αν-
δρόνικο), ως το Βύθισμα κι απάνω μέχρι την Τρούπη, είναι ο χώρος αρχαίας ακρο-
πόλεως με εμφανή τα σημάδια της, με τους προελληνικούς τάφους της Τρούπης 
και τα κατεσπαρμένα κατάλοιπα τειχών σ’ όλη την Περιοχή, σκεπασμένα σήμερα 
από τις πουρνάρες. Γιατί εκτός από τα ταφικά ευρήματα στο χώρο του φυτωρί-
ου του Αγίου Γεωργίου, βρέθηκαν και πάρα πολλά νομίσματα του Φιλίππου, ένα-
δυο Θεσσαλικά, και απειρία ρωμαϊκών, αφού ακόμη και η Αγία Τράπεζα της Αγίας 
Παρασκευής παρά πέρα, είχε κτιστεί πάνω σε βάση ρωμαϊκού αγάλματος με τη 
σχετική επιγραφή του. Όλα αυτά μαζί δίνουν απτά τα σημάδια αρχαίας πόλεως. 

Τώρα για ποια από τις πόλεις της Δωρικής Τετράπολης (Κυτίνιον-Ερινεός-Ακύ-
φας ή Πίνδος-Βόϊον) πρόκειται ή αν πρόκειται για προελληνικό συνοικισμό που 
αργότερα αποικίστηκε και πάλι εγκαταλείφτηκε και ξαναεπικοικίστηκε στα χρό-
νια των Ρωμαίων και των Βυζαντινών αυτό είναι άγνωστο. 

Εκείνο όμως που μπορούμε να υποθέσουμε, για να επανέλθουμε στον Άη Γιώρ-
γη, ο ειδωλολατρικός ναός θα πρέπει να ανήκε στον Απόλλωνα-εφέστιο Θεό των 
Δωριέων ή στους Διόσκουρους, γιατί έχουμε δεδομένο ότι, όταν οι Χριστιανοί 
στην ειδωλολατρική Ελλάδα άρχισαν να επιβάλλουν πλέον στους Εθνικούς, όπως 
τους έλεγαν, τη νέα θρησκεία, ακολούθησαν έξυπνη πολιτική για την εποχή τους, 
γκρεμίζοντας τους ειδωλολατρικούς ναούς και με τα ίδια υλικά, χτίζοντάς τους 
Χριστιανικούς παρομοίων αντίστοιχων αγίων της χριστιανοσύνης προς τους ει-
δωλολατρικούς Θεούς, π.χ. Άρτεμις-Αγία Παρασκευή, ή Παναγία, Απόλλων-Άγιος 
Γεώργιος ή Άγιος Δημήτριος ή Διόσκουροι κλπ.

Εφ’ όσον ο τολμηρός Καλογερόπαππας Παπα-Πέτρος είχε εξασφαλισμένη τη 
συγκατάθεση του Αγίου Όρους για την ίδρυση του Μοναστηριού, λογικά πρέπει 
να ξαναταξίδεψε ως εκεί, για να έχει άμεσα και από πρώτο χέρι την υποσχεθείσα 
υλοποίηση της αρωγής.

Όπως φαίνεται, όχι μόνο του δόθηκε οικονομική υποστήριξη, αλλά έγινε μέρι-
μνα για τη διαρρύθμιση και την αγιογράφηση του Μοναστηριού.

Ο παλιός βυζαντινός ναΐσκος κατεδαφίστηκε και χτίστηκε μοναστήρι σε βυζα-
ντινό ρυθμό με πρόναο.

Είχε δεξιά και αριστερά στους πλάγιους τοίχους από τρεις κόγχες, απ’ όπου 
έμπαινε το φως και δημιουργούσε καταπληκτική ατμόσφαιρα.

Οι τρούλοι ήταν κτισμένοι με πορόλιθο, (αυτόν που χρησιμοποίησαν για το κτί-
σιμο του τέμπλου του σημερινού ναού) και είχανε αντιστηρικτικά σταυροειδώς 
για τη σκεπή των τρούλων, ανά δύο πισσωμένα μαδέρια, απ’ όπου κρεμόντουσαν 
οι δύο πολυέλαιοι.

Οι τρούλοι δεν είχανε το στρογγυλό σχήμα, αλλά το εξάπλευρο και καθένας 
έφερε ανά τέσσερις κόγχες, απ’ όπου το φως του Ηλίου δημιουργούσε πραγματι-
κά ένα χώρο περισυλλογής και προσευχής.

Διέθετε ξύλινο τέμπλο από ρομπόλα με το άνω διάζωμα γεμάτο, από εικόνες 

ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΠΡΟΛΟΓΟ
Παλαιϊκό
Βγήκι ου Κτσούρ’ς στου Καρκανάρ’
κι βαρεί κι χουιατίζ’
κι τ’ Μπαρούκα φουβιρίζ’

Βγαίν’ μπρουστά κι ου Κουαφέτς
κι τσ’ αδράχνει μι του τφέκ’
κι τ’ Μπαρούκα κάνει φετ.

Κι ένας μπαρουκιανός λέει:
-Παπαδάκ’ βγες στουν καυγά
-Δε μ’ βουλεί, συμπάω τα δαυλιά
Παρ’ του Σκαλίτζου παλ’καρά

Κι άλλους λυκορραχίσιους λέει:
-Σύρε Στέργιο στη Γραβιά
-Πήγα τάειδα τα χαρτιά
ιδώ θα είμαστε ταχιά.

(Παλιό Καστελλιώτικο δημοτικό τρα-
γούδι που δείχνει τη διαμάχη των συγχω-
ριανών μας για το χτίσιμο του σημερινού 
χωριού από τη μια ή την άλλη πλευρά 
του Κηφισού). Είχε δημοσιευθεί σαν πρό-
λογος στα «Καστελλιώτικα» του Α. Κα-
στελλιώτη που κυκλοφόρησαν σε βιβλίο 
το 1978).

Γλωσσάρι
- Κτσούρς  =  παραγκώμι του γέρο-Κατσαβού (Κοτσίκη)
- Καρκανάρ’  =  η τοποθεσία που βρίσκεται κάτω                
  από την Παναγία του Νεκροταφείου.
- Χουϊαζές  =  καταμαρτυρώ, κατηγορώ. 
- Κουαφέτς  =  παραγκώμι του γέρο-Τσακρή 
- Φετ  =  έλεγχος, επιρροή
- Παπαδάκης  =  ο γενάρχης των Παπαδακαίων και                   
  εκ των Προκρίτων της Μπαρούκας.
- Σκαλίτζος  =  παραγκώμι των Στεργιοπουλαίων.
- Στέργιος  =  ένας από τους Στεργιοπουλαίους
      του Λυκόρραχου.

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΕΤΡΑΣΕΛΙΔΟ που περιλαμβάνει την παραδοσιακή ιστορία του χωριού
– Γράφτηκε από τον ΔΗΜΗΤΡΗ Χ. ΧΑΛΑΤΣΑ –

Η Γεροζαφείρα χήρα Ιωάννου Κυριαζή, το γένος Νι-
κολάου Τσακρή στην ηλικία των εκατόν δέκα (110) 

ετών (φωτογραφία έτους 1935).

Ο Δίτρουλος ναός προτού κατεδαφισθεί (φωτογρ. του 1934).

Από την παραδοσιακή ιστορία του Χωριού μας



αγίων, περίπου δέκα πέντε, αγιογραφημένες σε μουσαμά.
Οι από κάτω εικόνες, οι μεγαλύτερες, ήτανε νεότερες, εκτός από την εικόνα του 

Αγίου Γεωργίου, έργο του δέκατου έκτου αιώνα, που σωζόταν ημικατεστραμμένη 
ως τις μέρες μας στο Μουσείο του χωριού μας, συμπληρωμένη από το συντηρητή 
εικόνων, γαμπρό του χωριανού μας Μιχάλη Μιχαηλίδη.

Υπήρχαν κι άλλες φορητές εικόνες, επίσης δέκατου έκτου αιώνος και μία ίσως 
προγενέστερη, του δωδέκατου, που απ’ αυτές μία σωζόταν στο Μουσείο μας.

Επίσης, η Αγία Τράπεζα ήταν από μεγάλη πλακολιθιά, στηριγμένη στο κιονό-
κρανο, που είπαμε.

Οι δύο πολυέλαιοι, ήταν από ιριδίζοντα ψευδάργυρο (τσίγκο), παρά πολύ κομ-
ψοί, με 12 κεριά.

Τα μανουάλια ήταν σιδερένια, με ακίδες για το κάρφωμα των κεριών, τα δύο, και 
το ένα στον τύπο τρίαινας πάλι με ακίδες (το μικρό), τρεις τον αριθμό.

Τα στασίδια κι απ’ τους δύο πλαϊνούς χώρους απλά ξύλινα, το ίδιο και το παγκά-
ρι, ψηλό, από πεύκο, όπως και τα αναλόγια των ψαλτών.

Η ανακαίνιση του τέμπλου δε δικαιολογείται, αλλά μοιάζει σαν να καταστρά-
φηκε ίσως από φωτιά, γι’ αυτό και κατά την ανακαίνιση έχρισαν με ασβέστη τις 
νωπογραφίες για να φανεί πιο καινούργιος ο ναός, αγνοώντας την αξία τους. Στην 
Πουρνάρα που ήταν αμέσως μετά την έξοδο του Μοναστηριού ήταν προσδεμέ-
νο, σιδερένιο ημικύκλιο σήμαντρο, μήκους πενήντα έως εξήντα εκατοστά, πλά-
τους έξι έως επτά και πάχους τριών και εκρούετο με ξύλινο σφυρί και ακουγόταν 
σ’ όλη την περιοχή.

Αν γινόταν η αναστήλωση, αυτές μπορούσε να είχαν αποκαθαριστεί και μαζί με 
τον δίτρουλο ναό, να αποτελούσαν σήμερα ένα σπάνιο βυζαντινό μνημείο.

Με το γκρέμισμα του 1935 και με έρανο των συγχωριανών μας πάνω στα θεμέ-
λια του παλαιού κτίστηκε ο σημερινός Άγιος Γιώργης, σε σχήμα βασιλικής, ο δε 
άφθονος πορόλιθος των δύο τρούλων χρησιμοποιήθηκε για να κτιστεί το τέμπλο 
και τα αγκωνάρια των παραθύρων.

Υπήρχαν κι άλλες φορητές εικόνες, επίσης δεκάτου έκτου αιώνος και μια προ-
γενέστερη, ίσως δωδέκατου αιώνος, που σώζονταν στο Μουσείο του χωριού μας.

Με όλη αυτή του την περιπέτεια, το Μοναστήρι που έγινε Μητρόπολη και ύστε-
ρα ξωκκλήσι, διατηρεί κάτι από τη λατρευτική μαγεία των αιώνων, κάτι απ’ τον 
προορισμό του, σαν τόπος προσευχής, έτσι που όταν πανηγυρίζεται αυτή η ανα-
δρομή στο χρόνο από τους σημερινούς Καστελλιώτες, να γίνεται ολοφάνερη.

Και είναι μια μοναδική αναθύμηση αυτής της διαδοχής από το δωδεκάθεο ως 
τον Χριστιανισμό.

Και ποιος θα μπορούσε να αμφισβητήσει πώς, και στην προελληνική του ώρα, ο 
Άη-Γιώργης δεν ήτανε τόπος λατρείας;

Δεν είναι, όπως προείπαμε, απολύτως εξακριβωμένο ιστορικά, πότε διαλύθηκε 
η Δωρική Τετράπολη ή Εξάπολη και τι απέγιναν, όσοι απόμειναν μετά τις λογής-
λογής καταστροφές μέσα στους αιώνες. Πάντως ένα είναι βέβαιο, ότι στη μεγάλη 
κοσμοχαλασιά του έκτου και έβδομου αιώνα μ.Χ. σ’ αυτό το ανακάτεμα ορδών, 
φυλών και λαών, που σαρώνουν τον ελληνικό χώρο, αναφέρεται να επιζεί από 
όλες αυτές τις Δωρικές πόλεις το Βόϊον στο «Συνέκδημο» του βυζαντινού ιστορι-
κού και γεωγράφου Ιεροκλέους, που έζησε κατά τους χρόνους του Ιουστινιανού, 
στο οποίο σύγγραμμα γίνεται απαρίθμηση των θεμάτων (νομών) του Βυζαντίου 
και των Μητροπόλεων.

Στην Περιοχή αναφέρονται να επιζούν, εκτός από το Βόϊον, το οποίο το αναφέ-
ρει μάλιστα ως Βοέ ο Ιεροκλής και η Δρυμία (Γλούνιστα) κ.λπ. και για πρώτη φορά 
μνημονεύεται και η Μητρόπολη Βάριανης.

Επίσης είναι βεβαιωμένο, ότι κατά την εποχή της Ρωμαιοκρατίας από την αφθο-
νία των ρωμαϊκών νομισμάτων, τα οποία έχουν μέχρι τώρα βρεθεί, πρέπει να 
υφίσταντο τόσο το Άνω Καστέλλι, όσο και το Κυτίνιο το Δωρικό (Παλαιόκαστρο 
Χλωμού), όσο και η πόλη η ευρισκόμενη στην Άνω Κάνιανη (πιθανόν η Δρυόπη).

Παραμένει όμως γεγονός, ότι πλήρης διάλυση πρέπει να έγινε τον έκτο και 
έβδομο αιώνα του χώρου της αρχαίας Δωρίδος (Μητροπόλεως των Δωριέων) και 
οι πληθυσμοί της, όπως σημειώθηκε να τράπηκαν προς τα όρη για να γλιτώσουν 
τις επιδρομές, τη σφαγή και τη λεηλασία. Έτσι ιδρύθηκαν οι προαναφερόμενοι 
ορεινοί συνοικισμοί, η Βάριανη, ο Χλωμός και επαυξήθηκε ο πληθυσμός του Άνω 
Καστελλίου και της Κάνιανης.

Επειδή στο χώρο της Δωρίδος βρισκόταν ακριβώς η δίοδος προς το Μαντείο 
των Δελφών, το οποίο με τη φήμη του και τον πλούτο του προσήλκυσε όλους 
τους επιδρομείς, επόμενο ήταν να ερημωθεί ο χώρος αυτός, αφού οι κάτοικοι δεν 
ήταν δυνατόν να παραμείνουν ανυπεράσπιστοι μπρος στη λαίλαπα της εποχής 
και έτσι να δημιουργηθούν οι νέοι οικισμοί στα ορεινά.

Ένα μέρος του δωρικού πληθυσμού της διαλυθείσας Τετραπόλεως ή Εξαπόλε-
ως, ίσως δε περισσότερο όμως οι Κυτινιείς να είναι οι έποικοι της Βάριανης και ιδία 
του Χλωμού. Αυτό το ενισχύει ότι τα χωράφια μέχρι σήμερα του γύρω χώρου του 
Κυτινίου ανήκουν σε Χλωμίσιους.

Για το Χλωμό -το Παλαιοχλωμό- δεν έχομε ατυχώς πολλές πληροφορίες. Τα 
μόνα στοιχεία που σώζονται μέχρι σήμερα είναι η Εκκλησία του, ο Πολιούχος Άγι-
ος Αθανάσιος, του οποίου γιορτάζουμε τη μνήμη στις 2 Μαΐου και τα ερείπια του 
κεφαλαιοχωριού αυτού που βρίσκονται κατεσπαρμένα γύρω από την Εκκλησία.

Αρχαία νομίσματα στην Περιοχή δεν έχουν βρεθεί, αλλά έχουν βρεθεί αρκετά 

βυζαντινά και ένας τάφος μεταχριστιανικός παλαιότερα. Έτσι μπορούμε με βεβαι-
ότητα να προσδιορίσουμε τον εποικισμό του Χλωμού κατά τον έβδομο και όγδοο 
αιώνα μ.Χ.

Τα σπίτια του, από τα καταμετρηθέντα ερείπια, υπερβαίνουν τα εξήντα, δηλαδή 
ένα διάστημα ξεπερνάει σε πληθυσμό το Άνω Καστέλλι.

Στον παλαιά ανευρεθέντα βυζαντινό τάφο, αξιωματούχου ως φαίνεται, βρέθη-
καν ξίφος βυζαντινό, δόρυ με διπλό πέλεκυ, ακόντιο σιδερένιο, κράνος και πόρ-
πες και μικρή σειρά αλυσίδων, οι οποίες μάλλον ανήκαν σε ιππέα.

Χαρακτηριστικά δε βρέθηκε σταυρός και για τούτο αμφισβητήθηκε, αν πρόκει-
ται για χριστιανό ή για βάρβαρο αξιωματούχο που είχε ταφεί εκεί.

Τα βυζαντινά νομίσματα που βρέθηκαν, ανάγονται στην περίοδο του Βασιλείου 
του Βουλγαροκτόνου, των Κομνηνών και των Αγγέλων.

Από τις εικόνες δε της εκκλησίας του Αγίου Αθανασίου Χλωμού, μια είχε σαφή 
χαρακτηριστικά δωδέκατου αιώνα. Συσχετισμός του Πολιούχου τούτου της εκ-
κλησίας του Αγίου Αθανασίου, θα μπορούσε να γίνει μετά τη μετακίνηση του 
Χλωμού στη σημερινή θέση του, η οποία κάθοδος πραγματοποιήθηκε βραδέως 
και προοδευτικώς από του έτους 1800-1864, με την ιδρυθείσα εκκλησία του Αγί-
ου Αθανασίου σημερινού Χλωμού, μεταφορά δηλαδή του εφεστίου Θεού στη νέα 
διαμονή, αλλά και του Αγίου Αθανασίου Γραβιάς και ιδία του Αγίου Αθανασίου Λυ-
κόρραχης, όπου τα σοβαρότατα ευρήματα των τελευταίων ετών (μωσαϊκά κ.λπ.).

Βεβαίως αποκλείεται ο Άγιος Αθανάσιος Παλαιού Χλωμού να είχε μονή με μετό-
χι τον Άγιο Αθανάσιο Λυκόρραχης. Τουναντίον ο Άγιος Αθανάσιος Λυκόρραχης, 
παρουσιάζεται ως χριστιανική εκκλησία πάνω σε ερείπια ειδωλολατρικού ναού 
κατά τους πρώτους ίσως χριστιανικούς χρόνους.

Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας και στον Παληοχλωμό, όπως και στο Άνω Κα-
στέλλι, όπως προαναφέρθηκε, και σε όλα τα ορεινά χωριά, διοικητικώς ίσχυσε ο 
θεσμός της Δημογεροντίας. Χαρακτηριστικό έγγραφο είναι η αναφορά Επαρχιών 
Σαλώνων και Μενδενίτσης προς τον Καποδίστρια, όπου αναφέρονται δημογέρο-
ντες Χλωμού, οι οποίοι υπογράφουν την αναφορά, οι Δ. Ζαχαρίου, Θ. Καλπούζος 
και Δ. Αγγελής. («Φωκικός Ταχυδρόμος» Φύλλο 12/3/1966). Ως δημογέροντα δε 
Καστελλίου αναφέρει κάποιον Παπαπαντελή, αλλά μάλλον θα πρόκειται περί λά-
θους, θα πρόκειται περί του Παπαγεωργάκη. Της Κάνιανης αναφέρεται στον ίδιο 
έγγραφο ο δημογέροντας Γ. Παπαυγέρης.

Κατά το Βασιλικό Διάταγμα 30.8/18.12.1840 περί συγχωνεύσεως Δήμων της 
Επαρχίας Παρνασσίδος, ο Χλωμός αναφέρεται ως αυτοτελές χωριό του Δήμου, 
κατά συνέπεια η έδρα του ήταν ακόμη στο πάνω χωριό στον Παλαιοχλωμό.

Αλλά και μετά την οριστική κάθοδο των κατοίκων του Χλωμού στη σημερινή 
θέση (το 1864), φαίνεται ότι είχε διατηρηθεί η αυτοτέλεια της Κοινότητος, αφού 
στην απογραφή του 1920 αναφέρεται ο Χλωμός με 91 κατοίκους (σημειωτέον ότι 
αποτελούσε ξεχωριστή ενορία με δικό της ιερέα (Τελευταίος ιερέας ο Παπανά-
κος), πλην όμως πρέπει να σημειωθεί ότι το Β.Δ. 29/8/1912 (ΦΕΚ A 261/1912) θε-
ωρεί την Κοινότητά Καστελλίου, αποτελούμενη από τον συνοικισμό Καστελλίου 
και το συνοικισμό Χλωμού.

Πολλοί κάτοικοι του Χλωμού μετανάστευσαν στη Χαλκίδα, στην Ελάτεια (Δραχ-
μάνι), στη Βάργιαννη κ.λπ. Χλωμίσιες οικογένειες σημερινές στα Καστέλλια, είναι 
οι Σιμαίοι, οι Κουσουραίοι, οι Τσακναίοι, οι Ηλιοπουλαίοι, οι Λιακαίοι, οι Παππά-
δες, οι Γραμματικαίοι, κ.λπ.

Και σχετικό κλέφτικο δημοτικό τραγούδι αναφέρεται στον Παληοχλωμό και μά-
λιστα τον ανεβάζει σε Κεφαλοχώρι, που τραγουδιόταν από τους παλαιότερους:

- Γιάννημ’ γιατί παλάβωσες και πήρε ο νους σου αγέρα 
και χάλασες τρία χωριά τρία κεφαλοχώρια.
Πού χάλασες και το Χλωμό που ήταν κεφαλοχώρι;
- Κι‘ αλήθεια αφέντημ’έφταιξα να μου το συμπαθήσεις.
- Δεν είναι για συμπάθιασμα δεν είναι για χαΐρι.

Στα Καστέλλια, όπως προκύπτει από τα έγγραφα, δεν κατοίκησε τουρκικό στοι-
χείο, εκτός από μια-δυο οικογένειες μεγαλοκτηματιών (Σαράτσης και Παχτίκος), 
που είχαν κτήματα στην Καστελλιώτικη Περιοχή και από μια-δυο οικογένειες Ζα-
μπίτες (φοροεισπράκτορες-τοποτηρητές), καταγόμενους από τους παλιούς προ-
νομιούχους στρατιώτες του Μωάμεθ του Πορθητού, καθώς και από τους Σπαχή-
δες (τούρκους τιμαριούχους) παλιότερα. Όλων αυτών των μικρών τοποτηρητών 
και των Σπαχήδων σώζονται οι σφραγίδες πάνω στα κιτάπια, στα ταπία της Τουρ-
κοκρατίας, τα χοτζέτια και τα λογής-λογής έγγραφα που περισώθηκαν στο αρχείο 
Ζεΐνη. Έτσι βλέπουμε τα ονόματα των Σπαχήδων από το 1703 μέχρι το 1736 Μου-
σταφά, Ιμπραχήμ, Χασάν, Αχμέτ, Σουλεΐμάν και των φοροεισπρακτόρων (Ζαμπι-
τών) στα 1727 του Μεχμέτ Τζελεπή, γύρω στα 1750 του Αλή Πασά-Ζαμπέτογλου, 
του Χαλίλ Σαράτζη Ζαμπίτ Αγά στα 1782, του Χαλίλ Μέρτζαγα στα 1818 κ.λπ. Από 
αυτό το ελάχιστο τουρκικό κατακτητικό στοιχείο προκύπτει καθαρά, ότι μέσα 
στην Τουρκοκρατία άνθισε ο θεσμός της Δημογεροντίας κυρίως.

Η εμφάνιση μεγάλου αριθμού τιμαριούχων γης (Σπαχήδων) είναι φυσιολογική, 

Σχέδιο της αρχιτέκτονος δ. Βέρας Μάρκοβιτς, του ναού Αγ. Γεωργίου.

Ο Άγιος Γεώργιος Παληοκαστέλλι, όπως είναι σήμερα.



γιατί η Πύλη θέλοντας να αμείψει τους συντελεστές (στελέχη) στην κατάκτησή 
τους εμοίρασε τη γη σε τιμάρια. Έτσι η Καστελλιώτικη γη, διαμοιράστηκε σε αρ-
κετούς Σπαχήδες.

Χαρακτηριστικά τα Καστέλλια και ο Χλωμός μαζί, δεν επηρεάστηκαν γλωσσικά 
από τις γλώσσες των επιδρομέων. Μέσα από τα διακόσια πενήντα περίπου τοπω-
νυμικά των Καστελλίων υπάρχουν και δυο-τρία που η σημασία τους ξεπερνάει ως 
συγκίνηση το κάθε τι, όχι μόνο γιατί αυτά διατηρήθηκαν μέχρι τις ημέρες μας με 
την παράδοση από πατέρα σε παιδί και διατηρούνται ακόμα, αλλά γιατί μέσα από 
αυτή ξεπηδάει ατόφια η ελληνική ψυχή, ατόφια η ελληνική πατρίδα μέσα από 

τις περιπέτειές της στους αιώνες. Η καθαρότητα των κατοίκων των Καστελλίων 
και η ελληνικότητά τους δεν φαίνονται μόνον στον χαρακτήρα τους, στο λεκτικό 
τους και στην προφορά, ούτε μόνο στα χαρακτηριστικά τους τα σωματικά και τα 
πνευματικά, αλλά ακόμα και σ’ αυτά τα τοπωνύμια που είναι όλα ελληνικής προέ-
λευσης έξω από τέσσερα-πέντε ξενόγλωσσα (Μιτσέσι - Λυσκοβίτσα - Μπαρούκα 
- Μότσιω - Ιμέρ). Και απ’ αυτά τα τέσσερα είναι σλαβικής προέλευσης και ένα μόνο 
τουρκικής, πρόκειται για τη Βρυσούλα που είναι πάνω από τις Μακρέϊκες Λογγιές 
που λέγεται Ιμέρ (Ιμέρ-πασά ή Ιμέρ Μπέη ή κάτι τέτοιο). Αλλά εκείνο που συγκι-
νητικά δείχνει κάποια αντίσταση, είναι η «Γενιτσαρόλακα», δηλαδή η λάκα των 
Γενιτσάρων που βρίσκεται στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Μπράλου από δώθε. Θυ-
μίζει τις πικρές ώρες της σκλαβιάς, τότε που οι υπόδουλοι πρόγονοί μας υφίστα-
ντο τα πάνδεινα και όλους τους εξευτελισμούς και μέσα σ’ αυτούς, πέρα από το 
χαράτσι, το παιδομάζωμα που απομύζησε το αίμα το ελληνικό και το μετακίνησε 
στην ενίσχυση των τουρκικών ορδών, στη συγκρότηση δηλαδή του σώματος των 
Γενιτσάρων. Ποιος ξέρει αυτή η Γενιτσαρόλακα, τι είδους λάκα υπήρξε και ποιος 
ξέρει να ειπεί, έξω από τ’ όνομά της το ίδιο, την αληθινή ιστορία της. Μα όπως και 
αν έχει το πράγμα, αυτή η μαρτυρία θα μπορούσε να μας οδηγήσει χωρίς να πέ-
φτουμε έξω, σε μια σχετική επέκταση, όσο επιτρέπει η ιστορία και η αλήθεια. Θα 
πρέπει να ήταν η λάκα αυτή κάποιος τόπος συγκέντρωσης Γενιτσάρων, κάποιος 
καταυλισμός ή κάτι ανάλογο.

Ένα όμως παραμένει γεγονός. Ότι έξω από τους Τούρκους επιτετραμμένους στο 
Πάνω Καστέλλι, δε γνώρισε άλλους, ούτε επιμιξία καμιά. Αυτός είναι και ο λόγος 
που στα τοπωνύμιά του κυριαρχεί ο ελληνικός λόγος με το χαρακτηριστικό βάθος 
που αποδίδει στα πράγματα σε κάθε περίπτωση (π.χ. Πόρος, Αποθήκη, Λινάρι, 
Ανασκελοχώρι, Ψωρολίθι, Αντρώνης (Ανδρόνικος), Σιδερίτια, Κρυφονέρι κ.λπ.).

Τελικά βρισκόμαστε μέσα στην πλήρη Τουρκική Κατοχή στα 1600. Ο αεικίνητος 
Παπα-Πέτρος έχει τώρα στα χέρια του ένα ολοκληρωμένο Μοναστήρι, όπως το 
προπεριγράψαμε. Αμέσως χτίζει κελιά που σώζονται ως τα σήμερα και δέχεται 
νέους που θέλουν να μονάσουν, πάντως όχι πάνω από δέκα.

Παραθέτουμε ό,τι περισώθηκε και έφτασε ως εμάς από τη βαθειά, την πλούσια 
παράδοση του χωριού μας. Για το πότισμα των χωραφιών που βρίσκονται κάτω 
από το Μοναστήρι, αυλάκι μεταφέρει από αρκετή απόσταση τα νερά της Κρύας-
Βρύσης και τα συγκεντρώνει σε μεγάλη στέρνα, πάνω από τα Κεφαλέικα σπίτια κι 
έτσι δημιουργεί και ποτιστικούς κήπους για τις ανάγκες του Μοναστηριού. Ξέρει 
όμως πολύ καλά, ότι για να λειτουργήσει το Μοναστήρι χρειάζεται πόρους, γιατί 
με τις φτωχές συνδρομές των γύρω χωριών, είναι αδύνατη η παρά πέρα λειτουρ-
γία του. Η δωρική κοιλάδα είναι σκεπασμένη ολόκληρη με θαμνώδη δρυ (ντού-
σκα, ρόγγια), εξ ου και η ονομασία της Γραβιά που σημαίνει στη σλαβική γλώσσα 
ντουσκότοπος. Ήδη οι Καστελλιώτες έχουν αρχίσει να τα ξεστρεμματίζουν για 
ν’ αποχτήσουν καπνοχώραφα, χτίζοντας κι από ένα καλύβι για την τοποθέτηση 
των γεωργικών τους εργαλείων (άροτρα, σκεπαρνιές, τσαπιά, κασμάδες), εξ ου 

και η ονομασία τους «Καλύβια», οι δε χλωμίσιοι με τους Βαριανίτες στο Παλιόκα-
στρο και λίγα από αυτά σαν ποτιστικά με το νερό της Χλωμίσιας Βρύσης.

Ο αδάμαστος Καλογερόπαππας ο Παπα-Πέτρος, έχει βάλει στο νου του να ιδρύ-
σει μετόχι του Μοναστηριού του Αγίου-Γεωργίου. Απ’ ό,τι βγαίνει συμπερασματι-
κά έχει την απόλυτη συμπαράσταση του Πρωτάτου κι έτσι, τις οίδε με ποια ανταλ-
λάγματα με του Τούρκους κατόχους που σιγά-σιγά με τα χρόνια εξαφανίστησαν, 
και η Περιοχή πήρε το χαρακτήρα του Βακουφιού, ζητάει την εκμετάλλευση για 
λογαριασμό του Μοναστηριού το βουνό που βρίσκεται πάνω από το σημερινό 
χωριό με το λιβάδι του, με όριο το «Διασελόραμα», με όλη τη ντουσκοσκέπαστη 
Περιοχή ως το Παλιόκαστρο, που είναι τα χωράφια των Χλωμίσιων και των Βαρ-
γιανιτών. Το βουνό από τότε ονομάζεται «Καλογερική» (Καλοερκή = βουνό που 
ανήκει στους Καλόγερους). Αμέσως στο λιβάδι χτίζεται το Μοναστήρι του Αγί-
ου-Γεωργίου της Μπαρούκας με κελιά και επανδρώνεται με μοναχούς και ιερέα. 
Το Μοναστήρι Αγίου Γεωργίου Μπαρούκας λειτουργεί έκτοτε ολοκληρωμένο με 
τους μοναχούς του, αλλά και με άλλους εξωτικούς εργαζόμενους για λογαριασμό 
του. Η παράδοση αναφέρει κοπάδια από πρόβατα, γίδια και γελάδια με άφθονα 
πουλερικά από πάπιες και κότες μέχρι γαλοπούλες με πληθώρα αυγών, τυριών και 
κρεάτων, που τα διαθέτουν οι Καλόγεροι με ανταλλάγματα, τροφοδοτώντας την 
Άμφισσα και τη Λαμία, αλλά και τα γύρω χωριά με προσλήψεις από τον ηγούμενο 
και τους καλόγερους πολλών χωριανών για τις καλλιέργειες και τη φύλαξη των 
κοπαδιών.

Μα ο δαιμόνιος Παπα-Πέτρος δεν ησυχάζει και δε λέει να σταματήσει. Δε χορ-
ταίνει να δημιουργεί. Αποφασίζει να λειτουργήσει το Μοναστήρι και ως Σχολείο, 
για να μάθουν γράμματα τα νέα παιδιά. 

Στην αρχή παίρνει μόνο τα Καστελλιωτάκια και τα παιδιά από τον Παλιοχλωμό. 
Μα σε λίγο τα γύρω χωριά ζητούν να φοιτήσουν στο Μοναστήρι και τα δικά τους 
παιδιά. Έτσι προσέρχονται παιδιά από Βάργιανη, Μπράλο, Πάνω και Κάτω Κάνια-
νη, Γαρδικάκι, και Καλοσκοπή. Το Μοναστήρι χάρη στον άοκνο Παπα-Πέτρο, με-
τατρέπεται σε φάρο γνώσης για όλη την Περιοχή.

Η διδασκαλία ήταν ανάγνωση, απλοποιημένη βυζαντινή γραφή, αριθμητική, 
ψαλτική και θρησκευτικά. Βιβλία που χρησιμοποιούσαν ήταν «το Οχτωήχι», «ο 
Απόστολος», το «Ψαλτήρι» και το «Ευαγγέλιο». Η διδακτική της εποχής ήταν η 
εκμάθηση των κειμένων από στήθους και η γραφή τους στα πινάκια (πλάκες με 
κοντύλι). Ιερείς που αναφέρονται στα έγγραφα του Αρχείου Ζεΐνη που θήτευσαν 
και ως δάσκαλοι στο Μοναστήρι, ήταν με τη χρονολογική σειρά τους οι παρακά-
τω: Παπαυγέρης Κάντζος, Παπα-Μιχάλης, Παπα-Γιώργης Αναγνώστης, Παπα-Στα-
μάτης Ζεΐνης, Παπα-Πέτρος, (ο αναφερόμενος μεταγενέστερα Παπα-Πέτρος είναι 
απλός συνώνυμος άσχετος με το γενάρχη Παπα-Πέτρο Ζεΐνη), Παπα-Γιωργάκης, 
Παπα-Γιάννης Παπαδάκης, Παπα-Νικόλας Κόλιας, Παπα-Ευθύμιος Ρούλιας και Πα-
πα-Γιώργης Αδαμόπουλος. Έχουν μείνει μέχρι σήμερα παροιμιώδεις οι εκφράσεις 
«το παιδί μου δεν τα παίρνει τα γράμματα», δηλαδή δυσκολευόταν στην εκμάθη-
ση και σώζεται και η λέξη «ατσίδας» (κουνάβι), που σημαίνει τον επιμελή και ευμα-
θή καλό μαθητή, αλλά και η άλλη βαρειά έκφραση που κυκλοφορεί άνετα μέχρι 
σήμερα: «Κάτσε καλά, γιατί θα σε μάθω γράμματα», που σημαίνει ξυλοδαρμό για 
τη μαθητική απραξία, ή «τον έστρωσε κάτω και τον έμαθε γράμματα», που λέγεται 
για την περίπτωση αφόρητης πίεσης σε άνθρωπο, για να πραγματοποιήσει υπο-
χρεωτικά κάτι αναγκαίο και απαραίτητο.

Πράγματι η λειτουργία του Μοναστηριού του Αγίου Γεωργίου Άνω Καστελλί-
ου ως Σχολείου σε όλη τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας, αλλά και στους μετέπει-
τα χρόνους της Επαναστάσεως μέχρι του έτους 1830 που διορίστηκε ο πρώτος 
δάσκαλος από το νεοσύστατο Ελληνικό Κράτος είναι βεβαιωμένο γεγονός, δι-
ότι είναι πολύ έντονη όχι μόνο στην οικογένεια Ζεΐνη, αλλά και σε όλους τους 
παλιότερους Καστελλιώτες και φέρεται πάρα πολύ επιτακτικά μέχρι σήμερα ως 
αδιαμφισβήτητη παράδοση. Άλλωστε προκύπτει καθαρά και αβίαστα από όλα τα 
έγγραφα της Τουρκοκρατίας του Αρχείου, τα οποία αναφέρονται στις συναλλαγές 
των Καστελλιωτών της εποχής αυτής, τα οποία εκτός από τα έγγραφα μεταβιβά-
σεως ακινήτων, (Βεράτια), που έχουν συνταχτεί στην αραβοτουρκική γραφή -και 
αυτό για τους καθαρά φορολογικούς λόγους είσπραξης του Χαρατσιού, που η εί-
σπραξή του ανετίθετο στους Τούρκους Σπαχήδες του Σουλτάνου-, όλα τ’ άλλα 
είναι γραμμένα στη νεοελληνίζουσα βυζαντινή γραφή, όπως διδασκόταν από 
τους ιερείς του Μοναστηριού του Αγίου Γεωργίου και υπογράφονται άνετα από 
τους συμπράττοντες Καστελλιώτες που όλοι γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση, ως 
συμβαλλόμενοι ή μάρτυρες. Πουθενά δεν θα ιδεί κανείς στα έγγραφα του Αρχεί-
ου την ένδειξη «αγράμματος». Μάλιστα η εμπέδωση της βυζαντινής γραφής έχει, 
μεταξύ των Καστελλιωτών, αλλά και όλων των κατοίκων των χωριών της Περιοχής 
σε τέτοιο σημείο εμπεδωθεί, ώστε και οι Τούρκοι ζαμπίτες (φοροεισπράκτορες) 
να αλληλογραφούν μεταξύ τους στα Ελληνικά.

Δε χρειάζεται να προστεθεί τίποτε περισσότερο για να εξαρθεί, όπως χρειάζε-
ται, ότι η πνευματική ανάπτυξη του χωριού μας που συνεχίζεται ως τις μέρες μας 
είναι μοναδική και είναι αποκλειστικά το έργο ενός και μόνου φωτισμένου Κα-
στελλιώτη, του Παπα-Πέτρου Ζεΐνη.

Β΄
Ο ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ

Από τη βυζαντινή εποχή ακόμη και ακολούθως μέσα στην τουρκοκρατία, τόσο 
οι Καστελλιώτες στο Πάνω Καστέλλι, όσο και οι Χλωμίσιοι στον Παλιό Χλωμό, 
είχαν αναπτύξει σημαντική σηροτροφία. Διέθεταν μαύρες μουριές για να έχουν 
άφθονη τροφή οι μεταξοσκώληκες και τα κουκούλια σε μεγάλες ποσότητες τα 
διέθεταν στα Μεταξουργεία Θηβών που ήταν περίφημα για τη μεταξοπαραγωγή 
τους, όχι μόνο στο Βαλκάνιο χώρο, αλλά και στις χώρες της Μέσης Ανατολής.

Αλλά κάπου στις αρχές του δέκατου τέταρτου αιώνα τα Μεταξουργεία της Θή-
βας έκλεισαν και οι Καστελλιώτες μαζί με τους Χλωμίσιους, σταμάτησαν τη σηρο-
τροφία. Έτσι άρχισε η ανέχεια, στην οποία δεν ήταν συνηθισμένοι.

Όπως το θέλει η παράδοση κάποιος από τους Μακραίους (Κατσουραίους) που 
ήταν παντρεμένος στη Βελίτσα, σκέφτηκε ότι και στο χωριό μας θα μπορούσε 
να γίνει καπνοκαλλιέργεια. Βέβαια η ορεινή Περιοχή του Πάνω Καστελλιού δε δι-
έθετε καπνοτόπια, αλλά ολόκληρος ο κάμπος της Γραβιάς, όπως λεγόταν η Πε-
ριοχή που δεν ανήκε πουθενά, σε κανένα, ήταν σκεπασμένος με θαμνώδη δρυ 
(ντούσκα-ρόγγια, άλλωστε στη σλαβική γλώσσα, Γραβιά σημαίνει ντουσκότοπος). 
Βέβαια ολόκληρη η Περιοχή, δηλαδή το βουνό της Καλογερικής με το λιβάδι και 

τις λίγες γόνιμες και ποτιστικές εκτάσεις ολόκληρο μέχρι το Διασελόρεμα, ήταν 
βακούφικο, αφού ανήκε στο πλούσιο Μοναστήρι του Μετοχιού του Αγίου Γεωρ-
γίου Μπαρούκας.

Όμως στον ντουσκότοπο, όταν ξεστρεμματιζόταν, δηλαδή όταν γινόταν ξερί-
ζωμα των ντούσκων, θα μπορούσαν να δημιουργηθούν καπνοχώραφα όσα θα 
ήθελε ο καθένας, αφού απ’ το ποτάμι που διέθετε χρονικοίς άφθονο τρεχούμε-
νο νερό (το πενταπλάσιο απ’ ό,τι το σημερινό και βάλε) θα ποτίζονταν τα καπνά, 
όπως θα έπρεπε.

Έτσι ξεκίνησε ο εποικισμός του σημερινού Χωριού μας, που κράτησε πάνω από 
ενάμιση αιώνα. Η τάξη για την κάθε Καστελλιώτικη οικογένεια ήταν η εξής: Πρώ-
τα θα ξεστρεμμάτιζε χώρο παράλληλα από το ποτάμι τόσο, όσος θα χρειαζόταν, 
για να δημιουργηθεί κάποιος κήπος για την προμήθεια των απαραίτητων για τη 
διαβίωση της οικογένειας, αλλά και να στηθεί κάποιο καλύβι για μόνιμη κατοικία 
και κυρίως για την τοποθέτηση των απαραίτητων γεωργικών εργαλείων (αλέτρια 
- τσαπιά - κασμάδες - σκεπαρνιές - καπνόξυλα - στροπίνες κλπ.) για την καλλιέρ-
γεια του καπνού. Ακολούθούσε το ξεστρεμμάτισμα (η εκκρίζωση) συνεχόμενων 

Το βουνό της Καλογερικής (Καλοερινή) με το λιβάδι του που βρίσκεται
υπεράνω του σημερινού χωριού μας.



ντουσκότοπων και η δημιουργία καπνοχωραφιών, έτσι ώστε να είναι κοντά η δυ-
νατότητα της άρδευσής τους, αφού ήδη από τους Μακραίους είχε γίνει δέση μέσα 
στο ποτάμι εκτροπής του νερού του με αυλάκια προς τους χώρους αυτούς των 
καπνότοπων.

Παρά κάτω γίνονταν και μεγαλύτερο ξεστρεμμάτισμα και φυτεύονταν αμπέλια 
για το κρασί της χρονιάς και από εκεί και πέρα το ξεστρεμμάτισμα αφορούσε 
δημιουργία σταροχωραφιών για το σπάρσιμο σιτηρών, για τα οποία κάθε χρονιά 
η μέριμνα ήταν το όργωμα, η σπορά και το θέρισμα. Κάθε Καστελλιώτης που κα-
τέβαινε από το Πάνω Χωριό, φρόντιζε για την εγκατάστασή του πρώτα απ’ όλα. 

Η προτίμηση ήταν, όπως προείπαμε, κοντά και παράλληλα στο ποτάμι. Πρώτα 
εποικίστηκε, όσο περίσσευε από την πλευρά της Μπαρούκας από τους χώρους 
του Μοναστηριού. Έτσι κοντά στους Μακραίους στήθηκαν και οι οικογένειες 
που κατέβηκαν μαζί τους, των Κατζαίων, των Χουλιαραίων, των Παπαδακαίων, 
των Διαναίων, των Σαρανταίων (Χριστοδούλου) και μέλη των οικογενειών που 
διασπάστηκαν και μερικοί στάνεψαν από αυτήν τη μεριά του του χωριού και 
οι υπόλοιποι από το Λυκόρραχο. Τέτοιες οικογένειες ήταν οι Λυκαυγέρηδες, οι 
Κουτρουμπαίοι, οι Μοσχολαίοι (παρακλάδι τους οι Λεζαίοι), οι Στεργιοπουλαί-
οι, οι Τσακαλαίοι, οι Σταματελαίοι, μεταγενέστερα. Οι Βελλιαίοι, από τα πρώτα 
νοικοκυριά του Πάνω Χωριού, κατέλαβαν τον επίπεδο χώρο που περίσσευε από 
τα Βακούφικα του Αγιώργη της Μπαρούκας, το σημερινό Μερμυγκιάρ’, και σ’ αυ-
τούς προσκολλήθηκαν οι μικρο-οικογένειες των Ντερμαναίων και των Γραβιαί-
ων. Ο Παλιο-Χλωμός κατέβηκε αυτούσιος και εγκαταστάθηκε στα χωράφια του, 
που κρατούσε ακόμη μετά τη διάλυση της Δωρικής Τετράπολης, με τη νέα του 
εκκλησία του Αγίου Αθανασίου. Αλλά μερικές οικογένειες των Μπάκα, Παππά, 
Τζαμάλα (Θωμά), εγκαταστάθηκαν κάτω από το ιερό του Μοναστηριού του Αγί-
ου Γεωργίου Μπαρούκας, γιατί ήταν οι μόνιμοι εξωτικοί που χρησιμοποιούσε το 
Μοναστήρι για τις δουλειές του (καλλιέργειες, φυλάξεις κοπαδιών, μέριμνα πα-
ραγωγής, διακίνηση προϊόντων στις αγορές κλπ.). Για τους ίδιους σκοπούς παρά 
πέρα εγκαταστάθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν οι Χλωμίσιες οικογένειες των Σι-

μαίων και των Τσακναίων.
Ο χώρος που περίσσευε από τη μεριά αυτή του Μοναστηριού που είχε κυρίως 

καταληφθεί από τους Μακραίους, δεν άφηνε περιθώρια εγκατάστασης για τις με-
γάλες οικογένειες του Πάνω Καστελλιού και είχε δημιουργηθεί αδιαχώρητο.

Έτσι άρχισε για την εγκατάστασή τους με την ίδια πάντοτε τάξη το ξεστρεμ-
μάτισμα της Λυκόρραχης. Οι μεγάλες οικογένειες του Πάνω Καστελλιού, οι πιο 
πολυπληθείς αρχίζουν να εγκαθίστανται και να αποχτούν και καπνοχώραφα στο 
Λυκόρραχο. Οι Τσακραίοι, οι Κολιαίοι (Παπανικολαίοι), Στοφοραίοι, Κοτσικαίοι, 
Κυριαζαίοι, οι Πετραίοι και το μισό από τις μοιρασμένες οικογένειες Λυκαυγεραί-

ων, Μοσχολιαίων, Στεργιοπουλαίων, Τσακαλαίων και Σταματελαίων αργότερα και 
οι με μικρότερο αριθμό ατόμων οικογένειες των Προβιαίων, Κολοκυθαίων, Πι-
πλιαίων, αλλά και οι μετανάστες στο Χωριό μας Χαλατσαίοι και Λευκαδιταίοι, οι 
Ελευθερίου (Δανιήλ από Καλοσκοπή), Ανδριτσοπουλαίοι από Κάνιανη, οι Ζηναίοι 
(Ζεϊνάδες) που έχουν τα πρωτεία στο χωριό, έχουν από πολύν καιρό εγκατασταθεί 
και αποχτήσει κατοικίες και καπνοτόπια. Βλέποντας οι κοντινές Κανιανίτικες οικο-
γένειες των Αποστολοπουλαίων (Μπουσαναίοι) και των Κοτσιμπαίων, ότι εδώ θα 
υπάρξει προκοπή με την καλλιέργεια του καπνού, καταλαμβάνουν αποσπώμενοι 
από την Κάνιανη τις άδειες πλευρές του χωριού μας προς Κάνιανη.

Έτσι συγκροτήθηκε ολόκληρο το χωριό μας με τις δύο μεγάλες του πλευρές, 
της Μπαρούκας και του Λυκόρραχου, όπως είναι σήμερα. Κάπως τα πράγματα 
διαφοροποιήθηκαν με την έλευση ως ιερέα του Χωριού από τη Βόρειο Ήπειρο 
του Παπα-Γιώργη Αδαμόπουλου και πιο πολύ με την έλευση και του άλλου ιερέα 
του Παπα-Γιάννη από τη Μουσουνίτσα.

Οι Καστελλιώτες κι από τις δυο μεριές είχαν πάντοτε τη φροντίδα για την πρό-
οδό του και παρά τις αναμενόμενες μεταξύ τους διαφωνίες τελικά κατέληξαν το 
Κοινοτικό Γραφείο να λειτουργήσει από την μία πλευρά και όταν η βυζαντινή 
εκκλησία της Παναγίας του Νεκροταφείου δεν επαρκούσε για τις θρησκευτικές 
ανάγκες των συγχωριανών, αποφασίστηκε η νέα εκκλησία του χωριού η Ευαγγε-
λίστρια ως καθεδρικός ναός να χτιστεί από την άλλη μεριά στο Λυκόρραχο. 

Γ΄
ΝΑΟΙ - ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΤΗ ΔΩΡΙΚΗ ΓΗ ΑΠΟ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΑΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

Είναι ιστορικά παραδεγμένο, ότι η Κάθοδος των Δωριέων από το Βορρά στη 
Δωρική κοιλάδα, έγινε περί το 1148 π.Χ., όπου και εγκαταστάθηκαν και ίδρυσαν 
τη Δωρική Τετράπολη, αφού εκτόπισαν από το χώρο αυτό τους προηγουμένους 
εποίκους, τους Δρύοπες. Βέβαια ναοί του Δωδεκαθέου, οι οποίοι αναφέρονται 
ή από τα ερείπιά τους διαπιστώνονται είναι ο ναός στη θέση του Μοναστηριού 
του Αγίου Γεωργίου στο Πάνω Καστέλλι, πιθανόν αφιερωμένος στον Εφέστιο Θεό 
των Δωριέων τον Απόλλωνα ή στους Διόσκουρους και λίγα μέτρα πιο μπροστά ο 
ειδωλολατρικός ναός, αφιερωμένος πιθανόν στην Άρτεμη που πάνω του χτίστηκε 
μεταγενέστερα η εκκλησία της Αγίας Παρασκευής. Στη θέση του πιθανολογούμε-
νου Ερινεού, όπου ο ειδωλολατρικός ναός, αφιερωμένος πιθανόν στη Δήμητρα, 
κατεδαφίστηκε από τους Χριστιανούς και μεταγενέστερα χτίστηκε η Παναγία του 
Νεκροταφείου και παρακάτω πάνω σε ερείπια Ειδωλολατρικού ναού πιθανόν αφι-
ερωμένου στον Ποσειδώνα, χτίστηκε το εξωκκλήσι του Αγίου Νικολάου, βορει-
ότερα δε επίσης σε όμοια ερείπια ναού αφιερωμένου πιθανόν στον Απόλλωνα, 
χτίστηκε η Χριστιανική Εκκλησία του Αγίου Αθανασίου Λυκόρραχης.

Στο Λιβάδι, όπου το Μοναστήρι του Μετοχίου του Αγίου Γεωργίου Μπαρούκας 
προϋπήρχε ειδωλολατρικός ναός του Απόλλωνα και ίσως στο μέρος που είναι σή-
μερα χτισμένος ο ναός του Αϊ-Γιάννη Γραβιάς προϋπήρχε και εκεί ειδωλολατρικός 
ναός που σίγουρα μετατράπηκε σε Σεράπιο αργότερα. Στην Πάνω Κάνιανη, όπου 
πιθανόν να περιορίστηκαν εκτοπισμένοι από τους Δωριείς οι πρώην έποικοι του 
χώρου Δρύοπες, διαπιστώθηκαν και είναι ερείπια ειδωλολατρικού ναού.

Δεν είναι βέβαιο, αν όλοι αυτοί οι ειδωλολατρικοί ναοί προϋπήρχαν προ της 
καθόδου των Δωριέων ή καθιερώθηκαν απ’ αυτούς μαζί με τη Δωρική Τετράπολη, 
ή αν οι Δωριείς παρέλαβαν από τους Δρύοπες ορισμένους από αυτούς που προϋ-
πήρχαν και έχτισαν και άλλους. 

Η αλήθεια είναι πως ο τρόπος που επεχείρησαν οι Χριστιανοί να επιβάλλουν 
τη Χριστιανική Θρησκεία στην ειδωλολατρική Ελλάδα, στους «Εθνικούς» όπως 
τους έλεγαν, γκρεμίζοντας τους ειδωλολατρικούς ναούς και σχεδόν πάντοτε 
με τα ίδια τα δομικά υλικά τους στη θέση τους να χτίζουν χριστιανικούς ναούς, 
ακολούθησαν έξυπνη πολιτική για την εποχή τους. Αφιέρωναν τους νεόχτιστους 
χριστιανικούς σε παρόμοιους χριστιανούς αγίους με τους θεούς ή ημίθεους του 
δωδεκάθεου π.χ. Αν ο ειδωλολατρικός ναός που γκρεμιζόταν ήταν αφιερωμένος 
στην Άρτεμη ή την Ήρα ή τη Δήμητρα ο ναός χριστιανικός πλέον αφιερωνόταν σε 
παρόμοιο ή αντίστοιχο άγιο της χριστιανοσύνης προς τον προηγούμενο ειδωλο-

λατρικό θεό ή ημίθεο. Π.χ. Στη θέση ναού αφιερωμένου στην Ήρα, τη Δήμητρα 
κλπ. ο νέος ναός αφιερωνόταν αντίστοιχα στην Παναγία ή την Αγία Παρασκευή 
κλπ. Στη θέση ναού αφιερωμένου στον Απόλλωνα ή τους Διοσκούρους ο νέος 
ναός αφιερωνόταν στον Άγιο Γεώργιο ή τον Άγιο Δημήτριο.

Πάντως στη βυζαντινή εποχή χτίζονται ο Άγιος Γεώργιος Μπαρούκας, ο Άγιος 
Βασίλης πάνω στην κορυφή του βουνού της Κοπρισιάς που εκτείνεται πάνω από 
το σημερινό νεκροταφείο, ο οποίος απανθρακώθηκε από πυρκαγιά και πολύ με-
ταγενέστερα λίγο πιο πέρα έχει κτιστεί το εξωκκλήσι της Παναγίας. Επίσης την 
ίδια εποχή κτίζονται στο Πάνω Καστέλλι η Αγία Παρασκευή, οι Άγιοι Απόστολοι 
κάτω από το Χάνι του Ζαγγανά, ο Άγιος Νικόλαος παρακάτω στην Αντέλια.

Στο χώρο της Πόλεως του Ερινεού χτίζεται η Παναγία του Νεκροταφείου η 
εκκλησία του Αγίου Νικολάου λίγο πιο κάτω, βορειότερα ο Άγιος Αθανάσιος Λυ-
κόρραχης, ο Άγιος Αθανάσιος Παλιοχλωμού και η Αγία Παρασκευή Βάργιανης, 
στη θέση του σημερινού χωριού της Γραβιάς το εκκλησάκι του Αγίου Ιωάννου 
και στο Ρεσνίκο η εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου. Επίσης στο ακρότατο όριο 
των Καστελλιώτικων κτημάτων ως εκεί που αρχίζει το Παλιοχωρίτικο, χτίζονται 
αντικρυστά δύο εκκλησάκια αφιερεωμένα και τα δύο στην Αγία Παρασκευή, που 
πυρπολήθηκαν από πυρκαγιά και δεν ξαναχτίστηκαν.

Στη νεότερη εποχή με τη μεταφορά του Παλιοχλωμού στη σημερινή του θέση, 
χτίζεται και ο ναός του Αγίου Αθανασίου Χλωμού. Λόγω ανεπάρκειας για τις θρη-
σκευτικές τους ανάγκες της Παναγίας του Νεκροταφείου από τους μονίμους πλέ-
ον κατοίκους των «Καλυβίων», χτίζεται στη Λυκόρραχη η Ευαγγελίστρια ως κα-
θεδρικός πλέον ναός της Περιοχής. Στο Πάνω Καστέλλι επειδή η αποστολή του 
Μοναστηριού του Αγίου Γεωργίου έχει αλλάξει και για να εξυπηρετούνται θρη-
σκευτικά οι κάτοικοί του χτίζεται ο Άγιος Ιωάννης.

Έτσι η θρησκευτική μεταβολή και η μετάβαση από την ειδωλολατρεία στο Χρι-
στιανισμό στον χώρο της ειδωλολατρικής Ελλάδος έγινε ομαλά και με άριστα και 
ουσιαστικά αποτελέσματα.                                                      Δημήτρης Χ. Χαλατσάς 

Παλαιότερη άποψη μέρους του χωριού μας.

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΤΕΤΡΑΣΕΛΙΔΟ ΤΩΝ «Κ.Ν.» εκδίδεται με δαπάνες
των οικογενειών ΙΩΑΝΝΗ και ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ εις μνήμην

του πατέρα τους ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ι. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ.
Τα «Κ.Ν.» τους ευχαριστούν θερμά για την προσφορά τους.
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ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ»
Κύριε Διευθυντά,
Θέλω να αναφερθώ στην επιστολή - δήλωση του Δημ. 

Μπάκα που δημοσιεύτηκε στο φύλλο της εφημερίδας σας 
με αριθ. 87 (268) και να παρατηρήσω τα εξής.
Διάβασα και ξαναδιάβασα την εν λόγω επιστολή καθώς 

επίσης και προγενέστερη δήλωση του ιδίου στο φύλλο 86 
(267) στην οποία, σύμφωνα με τον συντάκτη της, αναφέ-
ρεται το ιστορικό της συγκεκριμένης υπόθεσης.
Ομολογώ ότι δεν μπόρεσα να καταλάβω, ούτε κατ’ εικα-

σίαν, σε τι αναφέρεται αυτή η υπόθεση, ούτε βέβαια και 
τους εμπλεκόμενους απέναντί του, τους οποίους μάλιστα 
περιλούζει με βαρείς χαρακτηρισμούς όπως συκοφάντες, 
λασπολόγους, σκοταδιστές, θρασύτατους επαγγελματίες 
απατεώνες, κοινωνικά κομματικά σκύβαλα, οι οποίοι επι-
χειρούν ό,τι χειρότερο, τη δολοφονία του χαρακτήρα του.
Νομίζω ότι ο έγκριτος συμπολίτης μας Δημ. Μπάκας θα 

έπρεπε να κατονομάσει τους σκευωρούς, όχι για κανέναν 
άλλο λόγο, αλλά για να γνωρίζουμε και εμείς οι τρίτοι 
και άσχετοι με την υπόθεση αυτούς στους οποίους ανα-
φέρεται προκειμένου να τους απομονώσουμε και να τους 
παραδώσουμε στη δημόσια χλεύη.
Εάν οι συγκεκριμένοι είναι και κάτοικοι του χωριού μας, 

ακόμα πιο επιτακτική η ανάγκη να τους γνωρίζει όλο το 
χωριό.
Σε περίπτωση που δεν έχω καταλάβει το περιεχόμενο 

και την ουσία των προαναφερθεισών επιστολών, λυπάμαι 
πολύ.
Τέλος, θέλω να δηλώσω ότι με την επιστολή μου αυτή 

δεν εξυπηρετώ καμία κομματική - πολιτική σκοπιμότητα, το 
γνωρίζει άλλωστε αυτό ο Δημ. Μπάκας, εκτός των άλλων 
και από τη δημόσια, σε ανύποπτο χρόνο, εκφρασμένη 
εκτίμησή μου προς το πρόσωπο του.

Ευχαριστώ για τη φιλοξενία σας,
Γιάννης Ηλία Μακρής

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» της 
21-12-2019 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ

Ο αγωνιστής του ‘21, το μπουντρούμι, ο καλλονός
λήσταρχος και η Μαρία Πενταγιώτισσα

Κύριε διευθυντά
Τι θα λέγατε για ένα ρεσιτάλ καθαρεύουσας; Γράφτηκε 

στην Αμφισσα την εμβληματική ημερομηνία 28 Οκτωβρίου 
1840 και αφορά κάποιον αγωνιστή του ‘21. Ιδού:

«(...) πιστοποιώ ο υποφαινόμενος ότι ο Νικόλαος Μακρής 
εκ Καστελλίου του Δήμου Δωριέων της Επαρχίας Παρ-
νασσίδος, άμα η Σάλπιγξ του Αρεως ήχησε, προσκαλούσα 
έκαστον κατά των καταπιεζόντων τους Ελληνας Οθωμανών, 
εκ του ακράτητου υπέρ Ελευθερίας ενθουσιασμού παρο-
τρυνόμένος και μη φειδόμενος ούτε ζωής ούτε περιουσίας 
αλλ’ ασκαρδαμυκτί εις την απώθησιν του βαρύτατου της 
τυραννίας ζυγού αποβλέπων, κατηνάλωσεν όλη την περι-
ουσίαν του, καταταχθείς υπό τας διαταγάς μου, και δείξας 
τρανότατα δείγματα ανδρείας, διατελών ως Μπουλουκτσής, 
φέρων ικανούς υπό τας οδηγίας του στρατιώτας.

«Εμέθεξε δε όλων των σημαντικωτέρων μαχών, των 
συγκροτηθεισών από του ‘21 μέχρι τέλος της Ιεράς Εθνε-
γερσίας, εν συντόμω δε εις τας ακολούθους (αναφέρονται 
δώδεκα μάχες).

«Γνωρίζοντες δε οι τότε διέποντες τα πράγματα τας 
εκδουλεύσεις του, και θέλοντες να εξάψωσι νέον υπέρ της 
Ελευθερίας ενθουσιασμόν εις την ψυχήν του, τον ετίμησαν 
κατά το 1824 με τον βαθμόν του Εκατοντάρχου, ως τούτο 
δεικνύεται υπό των ανά χείρας αυτού Διπλωμάτων.

«Επί δε τη ελεύσει του αειμνήστου Ι. Καποδιστρίου, 
διοργανωθέντων των Στρατευμάτων, ο ρηθείς μη τιμηθείς 
με τον ανάλογον βαθμόν, βλέπων τους υποδεεστέρους 
του κατέχοντας ανωτέρους βαθμούς, απεχωρίσθη, και ως 
εκ τούτου ηδικήθη υπό των κατά καιρούς διαφόρων Επι-
τροπών. Πεποιθότες λοιπόν εις τους δικαίους χαρακτήρας 
της νεωστί συσταθείσης Σεβαστής Επιτροπής, ως συνιστα-
μένης από μέλη ειδήμονα των τοσούτων εκδουλεύσεων 
και βλέποντες τον νυν υπ’ αυτού κατεχόμενον βαθμόν του 
Ανθυπολοχαγού, μη όντα ανάλογον των εκδουλεύσεών του, 
επειδή επί της Επαναστάσεως ήτο Λοχαγός, τω επαφίεται 
το παρόν, ίνα χρησιμεύση δεόντως και απολαύση τους καρ-
πούς των πόνων του ανθ’ ων ουδέν έλαβε πώποτε. Νάκος 
Πανουργίας, Υποστράτηγος».
Ο εν λόγω αγωνιστής, Νικόλαος Μακρής, ήταν ανηψιός 

επ’ αδελφή του γερο-Πανουργιά και παππούς του παππού 
μου. Πέθανε στα μπουντρούμια των Σαλώνων σαν τον χειρό-
τερο κακούργο, σε ελεύθερη πατρίδα. Αφορμή ο γιος του, 
ο αρχιληστής Πανουργιάς, αλλά οι αιτίες ήταν βαθύτερες, 
αυτές που οδήγησαν τον κοσμάκη από την τουρκοκρατία 
στη ληστοκρατία. Η ομορφιά και η λεβεντιά του λήσταρχου 
(εραστής της Μαρίας Πενταγιώτισσας - ταιριαστό ζευγάρι) 
έγιναν τραγούδι: «Του Πανουργιά». Δολοφονήθηκε άνανδρα 
στον ύπνο του από πληρωμένο σύντροφο στην ακμή της 
αντρικής του ρώμης. Αν ζούσε μια γενιά νωρίτερα...

Ιωάννης Αθ. Μακρής - Καστέλλια Παρνασσίδας

ΔΙΑΠΡΕΠΕΙΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΕΣ

Συνεχίζουμε και στο σημερινό φύλλο τη δημοσίευση 
συνοπτικών σημειωμάτων που αφορούν «διακεκριμέ-
νες προσωπικότητες» συγχωριανών μας από διάφορους 
χώρους και τομείς της ακαδημαϊκής και επαγγελματικής 
ζωής.

ΣΕΡΑΦΕΙΜ Ε. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Ο Σεραφείμ Ε. Παπανικολάου εξελέγη Τακτικός Κα-

θηγητής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Γ.Π.Α.)
Ο Dr Σεραφείμ Παπανικολάου, γιος του αείμνηστου 

συγχωριανού μας Ευθύμιου Παπανικολάου, μέχρι τώρα 
Αναπληρωτής Καθηγητής του Γ.Π.Α. στο Τμήμα Επιστή-
μης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου, με γνωστι-
κό αντικείμενο «Βιοτεχνολογία Τροφίμων-Βιοδιεργασί-
ες», εξελέγη στις 12/12/2019 παμψηφεί, Τακτικός Καθη-
γητής του Τμήματος.

Ο Σεραφείμ Παπανικολάου είναι απόφοιτος του 
Γ.Π.Α. (1993) με μεταπτυχιακές σπουδές και διδακτορι-
κό δίπλωμα στη Μικροβιακή Βιοτεχνολογία στο Εθνικό 
Πολυτεχνικό Ινστιτούτο της Λωρραίνης, στο Nancy της 
Γαλλίας (1994-1998).

Άρχισε την ακαδημαϊκή του καριέρα στο Γ.Π.Α. ως 
Λέκτορας (2004) και συνέχισε ως Επίκουρος Καθηγητής 
(2009), ως Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής (2013) και ως 
Αναπληρωτής Καθηγητής (2015).

Έχει υπογράψει 27 ερευνητικά προγράμματα, έχει 
συμμετάσχει σε 135 επιστημονικές δημοσιεύσεις σε 
διεθνή επιστημονικά περιοδικά καθώς και σε 10 κεφά-
λαια σε διεθνή βιβλία.

Έχει διατελέσει κριτής στα διάφορα διεθνή επιστημο-
νικά περιοδικά καθώς και επιβλέπων καθηγητής σε 10 
διδακτορικές διατριβές και σε δεκάδες μεταπτυχιακές 
εργασίες και πτυχιακές διατριβές.

Είναι επίσης κριτής επιστημονικών προτάσεων σε 
πολλούς θεσμικούς φορείς τόσο στην Ελλάδα (ΙΚΥ, 
ΓΓΕΤ, κλπ) όσο και σε άλλες χώρες της Ευρώπης (Τσεχία, 
Δανία, Γαλλία, Αυστρία κλπ)

Είναι Μέλος (Γενικός Γραμματέας) του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου Ρουμελιωτών.

Είναι παντρεμένος με δύο παιδιά.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΑΡΚΟΥΔΗΣ
Ένας Έλληνας, με καταγωγή από τα Καστέλλια, πίσω από 

τον Εσωτερικό Σχεδιασμό των σύγχρονων Skoda.
Ο Δημήτρης Δαρκούδης κατάγεται από τα Καστέλ-

λια. Είναι γιος της Γιάννας Αθ. Χουλιάρα που είναι πα-
ντρεμένη και ζει στη Θεσσαλονίκη.

Ο Δημήτρης Δαρκούδης είναι αρχιτέκτονας μηχα-

νικός. Αποφοίτησε από το Τμήμα Αρχιτεκτόνων του 
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσ/κης με μεταπτυχι-
ακές σπουδές στο Σχεδιασμό Αυτοκινήτων στο Royal 
College of Art τou Λονδίνου. 

Μετά τις σπουδές του αρχικά εργάστηκε ως Σχεδια-
στής στη Honda, για την οποία σχεδίασε, μεταξύ των 
άλλων, το Honda OSM.

Σήμερα εργάζεται στη Skoda Auto στη Mianda 
Boleslav, αλλά και στην Πράγα, όπου κινείται καθημερι-
νά, όπως λέγει ο ίδιος, με το εταιρικό του Skoda.

Στη Skoda Auto είναι επικεφαλής του Προγράμματος 
Εσωτερικού Σχεδιασμού των αυτοκινήτων της Skoda, 
και έχει την ευθύνη του Εσωτερικού Σχεδιασμού πολ-
λών από τα αυτοκίνητά της. Έχει σχεδιάσει ήδη το 
εσωτερικό των Vision X@RS και το Scala. Έχει επίσης 
δουλέψει στον Εσωτερικό Σχεδιασμό του Superb και 
του Kodiaq, καθώς και στο facelift του Rapid. Το πρώτο 
αυτοκίνητο που ο σχεδιασμός του έγινε υπό την καθο-
δήγησή του είναι το νέο Skoda Scala.

Στα καθήκοντά του στη Skoda περιλαμβάνονται: η δι-
αμόρφωση του στρατηγικού σχεδιασμού και η συνερ-
γασία με το μηχανικό τμήμα, ώστε τα σχέδια να φτά-
σουν στην υλοποίηση κατασκευής του αυτοκινήτου.

Στη Skoda προσλήφτηκε πριν την έναρξη της με-
γάλης επιτυχίας της και έτσι ο Δημήτρης Δαρκούδης 
μπόρεσε μα γίνει ο ίδιος μάρτυρας και να συμβάλει και 
ο ίδιος στην εντυπωσιακή της ανάπτυξη. Και γι’ αυτό, 
όπως εξηγεί, αισθάνεται περήφανος που συλλογικά 

οδήγησε στην επιτυχία. Κλειδί στην επιτυχία αυτή εί-
ναι αναμφισβήτητα η καλή οργάνωση και το ομαδικό 
πνεύμα.

Ο Σχεδιασμός Αυτοκινήτων, όπως αφηγείται ο ίδιος, 
ήταν το όνειρό του ήδη από τα χρόνια της εφηβείας 
του.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών του στην Αρχιτεκτο-
νική Σχολή κατάφερε να βρει πληροφορίες που τον 
οδήγησαν στις μεταπτυχιακές του σπουδές στο Σχεδια-
σμό Αυτοκινήτων αμέσως μετά την αποφοίτησή του.

Δύο είναι τα κύρια συστατικά που τον επηρέασαν στη 
σχεδιαστική του φιλοσοφία. Η διαίσθησή του πρώτα, 
που θεωρεί είναι εγγενής και δεύτερο οι σπουδές του 
στην αρχιτεκτονική και η αλληλεπίδρασή του με τους 
συμφοιτητές και τους καθηγητές του, που του έμαθαν 
τις γενικές αρχές σχεδιασμού. Του έμαθαν να διακρίνει 
μεταξύ του προσωπικού γούστου και των πιο αντικει-
μενικών αρχών του σχεδιασμού. Όλα αυτά, εξηγεί, τα 
απόκτησε στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια των πανεπι-
στημιακών σπουδών.

Στη σημερινή του δουλειά επηρεάστηκε περισσότε-
ρο από μία γραμμική διαδικασία που ξεκίνησε από τα 
παιδικά του χρόνια. Από τα διαστημόπλοια της Lego, τα 
οποία έφτιαχνε ως παιδί προχώρησε στο να σκιτσάρει 
αυτοκίνητα στα εφηβικά του χρόνια και στη συνέχεια 
να δουλεύει το σχέδιο ως κύρια επαγγελματική προο-
πτική.

Όταν τον ρωτούν: Για πολλούς νέους Έλληνες, η επι-
τυχία σας είναι πηγή έμπνευσης. Τι θα θέλατε να τους 
πείτε; Η απάντηση που έδωσε ήταν:

Πιστεύω ότι υπάρχουν πολλοί επιτυχημένοι Έλληνες 
παντού στον κόσμο. Υπάρχουν τόσοι πολλοί παράγο-
ντες που επηρεάζουν μια επιτυχία, αλλά δε νομίζω ότι 
ο τόπος καταγωγής είναι ένας απ’ αυτούς. Θα έλεγα ότι 
η καλύτερη οδός προς την επιτυχία είναι να μην αμε-
λούμε την εκπαίδευση και τη συνεχή ατομική πρόοδο. 
Όταν ήμουν μικρότερος δεν μπορούσα να δω καθαρά 
που θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω τα προσόντα και 
τις γνώσεις που αποκτούσα.

Τελικά, κατέληξα να τα χρειαστώ όλα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στοιχεία για το παραπάνω Σημείωμα 

άντλησα από συνέντευξη που έδωσε ο Δ.Δ. στον Στέρ-
γιο Μαναράκη, στις 13 Μαρτίου 2019 και στην οποία με 
παρέπεμψε.

Όσοι ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες 
και φωτογραφίες στο: hittps//autoholix.com.         Β.Κ.

ΛΟΥΚΑΣ Δ. ΜΠΑΡΚΑΣ
Διεθνής θεατρική συμπαραγωγή

με Καστελλιώτικα Σκηνικά
Το «Ελενίτ» είναι μια από τις σημαντικότερες θεατρι-

κές παραστάσεις που παρουσιάστηκαν φέτος το Φθι-
νόπωρο στη «Στέγη» του ιδρύματος Ωνάση. Είναι μια 
διεθνής συμπαραγωγή σε σύλληψη και σκηνοθεσία του 
Ευριπίδη Λασκαρίδη. 

Αξίζει να πούμε ότι στη συμπαραγωγή συμμετέχουν 
μερικές από τις σημαντικότερες θεατρικές σκηνές πα-
γκοσμίως από τις χώρες: Γαλλία, Ιταλία, Βέλγιο, Ισπανία, 
Ολλανδία, Καναδά και Πορτογαλία!  

Μετά την πρεμιέρα στην Αθήνα, το «Ελενίτ» θα ταξι-
δεύει για δυο χρόνια, δίνοντας παραστάσεις στις χώρες 
αυτές

Καθοριστικά στην επιτυχία της παράστασης, λόγω 
της ιδιαιτερότητάς της, ήταν και τα σκηνικά. Σκηνογρά-
φος δεν ήταν άλλος από τον Καστελλιώτη Λουκά Μπά-
κα, γιο του Δημήτρη.

«Τα σκηνικά του Λουκά Μπάκα με καίριες παρεμβά-

σεις στο μεγάλο διαθέσιμο σκηνικό πλαίσιο… συνέθε-
σαν ένα ετερόκλητα λειτουργικό σύνολο, που άφησε 
άπλετο χώρο για την κίνηση των πρωταγωνιστών»  (κρι-
τική  στο https://www.theatrikaprogrammata.gr)

Ο Λουκάς είναι δημιουργός και του κολάζ που συ-
νοδεύει τα περισσότερα δημοσιεύματα σχετικά με το 
«Ελενίτ».

Όπως μάθαμε η επόμενη συνεργασία του θα είναι με 
τον Δημήτρη Παπαϊωάννου με τον οποίο είχε συνεργα-
στεί και στο παρελθόν για την τελετή έναρξης των Ευ-
ρωπαϊκών Αγώνων στο Μπακού.                            Κ.Σ.
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ΓΙΑ ΝΑ ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ…

ΟΙ ΝΕΡΟΜΥΛΟΙ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ
(Συνέχεια από το προηγούμενο)

3. Ο μύλος του Ζήτρου Κουδούνα ή Ζήτρου
Ο μύλος του Ζήτρου λειτουργούσε στα Πιπεριώτικα 

στη θέση που βρίσκεται σήμερα το Μαντρί του Αση-
μάκη Κουδούνα. Και σχεδόν ακριβώς στην απέναντι 
όχθη και πλαγίως από το μύλο Παπαγεωργίου. Τους 
μύλους αυτούς χώριζε το ποτάμι στο οποίο υπήρχε 
ξύλινο γεφύρι (στη θέση του σημερινού γεφυριού), 
όπου περνούσαν μόνο άνθρωποι και ζώα. Ο μύλος 
αυτός σταμάτησε να λειτουργεί στα μέσα περίπου 
της δεκαετίας του 1940. Στο μύλο μυλωνάς υπήρξε ο 
ιδιοκτήτης του Ζήτρος Κουδούνας.

Αξίζει ν’ αναφερθεί εδώ, ότι στο τέλος του 1941 ο 
μύλος του Ζήτρου υπήρξε το νυχτερινό κρησφύγε-
το για τον καταζητούμενο από τους Ιταλούς Γιώργο 
Χουλιάρα, «Καπετάν Περικλή» με καταγωγή από τα 
Καστέλλια, και τον Θανάση Κλάρα, τον κατοπινό «Άρη 
Βελουχιώτη». Και οι δύο περιόδευαν στα χωριά της 
Ρούμελης για να συγκροτήσουν ομάδες αντίστασης 
του ΕΑΜ. Η τοποθεσία του μύλου, που σκεπαζόταν 
με πυκνές φυλλωσιές δέντρων και ήταν απομονωμένη 
από τα τελευταία σπίτια του χωριού, προσφερόταν για 
ασφαλές κρησφύγετο καταζητούμενων. Συναντήσεις 
μελών του ΕΑΜ, που συμμετείχαν και οι παραπάνω 
αναφερόμενοι «Περικλής», «Βελουχιώτης» και «Νι-
κηφόρος», έλαβαν χώρα στο μύλο του Γιατρού, στο 
Καφενείο Παπανικολάου και την οικία Καραπλή.

4. Ο μύλος του Μαξούτη ή Βελλιέικος μύλος
Ιδιοκτήτες του μύλου ήταν ο Ασημάκης και Δημή-

τριος Βέλλιος ή Μπλιάσας και ο Παναγιώτης Μοσχο-
λιός ή Μαξούτης. Ο μύλος του Μαξούτη βρισκόταν κι 
αυτός στα Πιπεριώτικα και συγκεκριμένα στη συνοικία 
Μυρμηγκιάρη κάτω ακριβώς από το σπίτι του Χαρά-
λαμπου Δερμάνη. Ήταν ο τέταρτος μύλος του χωριού 
που σταμάτησε κι αυτός τη λειτουργία του στις αρχές 
της δεκαετίας του 1940. Στο μύλο μυλωνάδες υπήρ-
ξαν οι δύο ιδιοκτήτες Δημήτριος Βέλλιος ή Μπλιάσας 
και Παναγιώτης Μοσχολιός ή Μαξούτης.
Χαρακτηριστικά των Καστελλιώτικων νερόμυλων

Οι νερόμυλοι Καστελλίων παρουσιάζουν την εξής 
ιδιαιτερότητα. Αν και είχαν κτιστεί σε μικρή από-
σταση από το ποτάμι και σε σημεία που έχουν κα-
τάβαση (κατωφέρεια) για να εκμεταλλεύονται την 
υδατόπτωση και την αυξημένη πίεση του νερού δεν 
τροφοδοτούνταν από εκεί. Είχαν επινοήσει ειδική 
διακλάδωση ξύλινων σωληνώσεων (καναλιών) στην 
κεντρική παροχή του αρδευτικού δικτύου, που έφερ-
νε διαδοχικά το νερό από τον ένα μύλο στον άλλο για 
να λειτουργούν και οι τέσσερις συγχρόνως και τελικά 
το νερό διοχετεύονταν και πάλι στο αρδευτικό δίκτυο. 
Άλλα χαρακτηριστικά των Καστελλιώτικων νερόμυ-
λων (μιλάμε κυρίως για τους μύλους «Παπαγεωργίου» 
και «Κουτρούμπα», που συνέχισαν τη λειτουργία τους 
εκσυγχρονιζόμενοι όσο το επέτρεπαν οι περιστάσεις. 
Οι δύο άλλοι μύλοι του «Ζήτρου» και του «Μαξούτη» 
σταμάτησαν πολύ νωρίς τη λειτουργία τους μη εκσυγ-
χρονιζόμενοι για πολλούς λόγους.

Οι νερόμυλοι ήταν διπλοί μύλοι σ’ ένα οίκημα, είχαν 

δηλαδή δύο μάτια, με δύο ανεξάρτητα συστήματα 
παροχής νερού και δύο ζεύγη μυλόπετρες που ήταν 
δυνατόν ν’ αλέθουν ταυτόχρονα, το ένα σιτάρι και το 
άλλο καλαμπόκι, και όλα εξαρτιόνταν από τη δύναμη 
και τη ροή του νερού. Όταν υπήρχε ανομβρία και το 
νερό δεν ήταν αρκετό μπορούσε ν’ αλέθει μόνο το 
ένα μάτι.

Στα Καστέλλια όλοι οι νερόμυλοι βρίσκονταν κοντά 
σε δύο γέφυρες που ένωναν τα δύο τμήματα του χω-
ριού. Τα σημεία αυτά διευκόλυναν την πρόσβαση των 
πελατών και από τις δύο πλευρές του οικισμού, καθώς 
και την πρόσβαση και των πελατών των γειτονικών 
χωριών που βρίσκονταν και στις δύο όχθες.

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις των νερόμυλων Κα-
στελλίων ήταν λιθόκτιστες, μονώροφες, ορθογώνιου 
σχήματος με δίκλινη κεραμιδένια στέγη. Η μορφή 
τους δηλαδή ήταν απλή. Χωρίζονταν σε δύο μέρη με 
μικρά ανοίγματα για φωτισμό του εσωτερικού τους 
χώρου. Τα δύο αυτά μέρη ήταν ο μύλος που γινόταν 
η άλεση και η αποθήκη. Ο μύλος του «Γιατρού» είχε 
και χώρο, ιδιαίτερο δωμάτιο για κατοικία του μυλωνά.

Τα περισσότερα εξαρτήματα του μηχανισμού των 
μύλων ήταν ξύλινα και γι’ αυτό φθείρονταν εύκολα. 
Ορισμένα απ’ αυτά με την πάροδο του χρόνου αντι-
καταστάθηκαν σταδιακά με μεταλλικά για να έχουν 
μεγάλη αντοχή.

Το σύστημα υδροκίνησης, η κατασκευή, η λειτουρ-
γία και τα εξαρτήματα του κάθε μύλου, ήταν όπως και 
των άλλων μύλων άλλων περιοχών της χώρας.

Περιγραφή της λειτουργίας ενός μύλου
Η τροφοδοσία του μύλου με νερό γινόταν κυρίως 

από το βαγένι και το σιφούνι. Το βαγένι ήταν ένας 
κωνικός αγωγός, παλιότερα ξύλινος και αργότερα με-
ταλλικός μήκους περίπου 8 έως 10 μέτρα. Το σιφούνι 
ήταν ξύλινο και είχε ένα στόμιο με κυκλικό άνοιγμα 
που ήταν προσαρμοσμένο στο βαγένι και στερεωμέ-
νο με ξύλινες σφήνες για να μην υπάρχει καμιά διαρ-
ροή νερού. Και οι δύο νερόμυλοι «Παπαγεωργίου» και 
«Κουτρούμπα» είχαν οριζόντια φτερωτή με διάμετρο 
ενός μέτρου και μυλόπετρες ίδιας διαμέτρου με βά-
ρος 250 οκάδες η καθεμιά.

Τις μυλόπετρες οι ιδιοκτήτες των νερόμυλων τις 
προμηθεύονταν από το νησί της Μήλου σε κομμάτια 
που συναρμολογούνταν επιτόπου και πλαισιώνονταν 
με μεταλλικά στεφάνια.

Η όλη αυτή εργασία γινόταν από ειδικούς τεχνίτες. 
Άλλα εξαρτήματα από τα κύρια του κινητικού μη-
χανισμού του μύλου ήταν τα ξύλινα: η φτερωτή, το 
αδράχτι, ο κατακόρυφος άξονας από κέδρο ή δρυ, τα 
βαρδάρια και το κατάντι (μία οριζόντια βάση που στε-
ρεωνόταν η γριμινίτσα). Και τα μεταλλικά: η χελιδόνα 
που εφάρμοζε πάνω στην κινούμενη μυλόπετρα, το 
κεντρί και η γριμινίτσα μια πλάκα με βαθούλωμα 
(γούβα) στο κέντρο του καταντιού.

Η περιστροφή ενός μεταλλικού μηχανισμού, που 
ονομάζεται κλειδί, μετακινούσε το κατάντι και έτσι 
ρυθμιζόταν η απόσταση ανάμεσα στις μυλόπετρες. 
Τέλος, ο μύλος σταματούσε με το σταματήρα, ένα 
ξύλινο εργαλείο που στερεωνόταν σε άξονα ανάμεσα 

στη φτερωτή και το σιφούνι, το οποίο διέκοπτε τη 
ροή του νερού προς τη φτερωτή, άλλαζε τη διεύθυν-
σή του και το διοχέτευε στο αρδευτικό αυλάκι.

Οι μυλωνάδες και οι μυλομαραγκοί (τεχνίτες)
Οι μυλωνάδες ήξεραν να συντηρούν το μηχανισμό 

των μύλων και να κάνουν επισκευές μαθαίνοντας 
εμπειρικά την τέχνη με τη μορφή της μαθητείας κοντά 
σε έμπειρο τεχνίτη – μυλωνά, αν και οι περισσότεροι 
απ’ αυτούς ήταν αυτοδίδακτοι. Η πιο εξειδικευμένη 
εργασία ήταν η κατασκευή, η εγκατάσταση και το 
κεντράρισμα του μηχανισμού, καθώς και οι πιο εξειδι-
κευμένες επιδιορθώσεις των εξαρτημάτων τους.

Τέτοιοι τεχνίτες στην περιοχή της Παρνασσίδας 
ήταν λίγοι και γι’ αυτό ήταν περιζήτητοι. Οι πιο γνω-
στοί στη δική μας περιοχή ήταν ο Αποστόλης και ο Νί-
κος Θεοχ. Χουλιάρας από τα Καστέλλια και ο Γιώργος 
Αγαπητός από τη Βάριανη. Ειδικότερα ο Αποστόλης Θ. 
Χουλιάρας θεωρούνταν ο ικανότερος μυλομαραγκός 
(μυλοκατασκευαστής) του χωριού. Με ευρεσιτεχνία 
«πατέντα» δικής του έμπνευσης, τροποποίησε το μη-
χανισμό στο μύλο του «Παπαγεωργίου» σηκώνοντας 
ψηλότερα τις μυλόπετρες και έτσι έκανε ευκολότερη 
τη συγκέντρωση του αλεσμένου καρπού.

Στα τέλη της δεκαετίας του 1930 αντικατέστησε τις 
μυλόπετρες, γιατί είχαν μικρή απόδοση και χρειάζο-
νταν γύρισμα και χάραξη σε κάθε 150 οκάδες αλέσμα-
τος. Η καινοτομία στη διαδικασία του αλέσματος ήταν 
ότι τοποθέτησε χυτές σμυριδόπετρες που αγοράστη-
καν στον Πειραιά. Οι σμυριδόπετρες είχαν περισσότε-
ρη αντοχή, απαιτούσαν αραιότερη χάραξη (μια ή δύο 
φορές το οκτάμηνο που διαρκούσε το ετήσιο άλεσμα) 
και εξασφάλιζαν μεγαλύτερη απόδοση κατά την άλε-
ση. Από 30-40 οκάδες την ώρα, η παραγωγή έφτασε 
τις 150 οκάδες την ώρα, ενώ ο μύλος μπορούσε να 
δουλεύει ασταμάτητα όλο το εικοσιτετράωρο.

Οι νερόμυλοι στην Ελληνική Λαογραφία
Οι νερόμυλοι είχαν συνδεθεί με την καθημερινή ζωή 

των ανθρώπων των αγροτικών πληθυσμών. Υπήρξαν 
τόποι κοινωνικών συγκεντρώσεων και επικοινωνίας 
μεταξύ των κατοίκων του ίδιου ή και γειτονικών χω-
ριών, πηγή έμπνευσης για λαϊκούς ποιητές και τρα-
γουδοποιούς. Παράλληλα τροφοδοτούσαν πλήθος 
εθιμικών ενεργειών, παραδόσεων, προλήψεων και 
θρύλων από τα χρόνια της Τουρκοκρατίας μέχρι τις 
μέρες μας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στοιχεία για το γράψιμο αυτού του Σημει-
ώματος άντλησα από:

– Βιωματικές εμπειρίες που είχα ο ίδιος σχετικά με τη 
λειτουργία των νερόμυλων του χωριού μας.

–Περιγραφές που συγκράτησα από συζητήσεις που 
είχα με τους τελευταίους ιδιοκτήτες των μύλων Χρήστου 
Παπαγεωργίου και Ταξιάρχη Κουτρούμπα.

–Από εισήγηση της επίκουρης καθηγήτριας Εθνολογί-
ας του Ιονίου Πανεπιστημίου και φίλης του χωριού μας 
Ευδοκίας (Εύης) Ολυμπίου, που έγινε στο πλαίσιο του 
Λ΄ Συνεδρίου με θέμα: «Το Γαλαξίδι από την αρχαιότητα 
έως σήμερα»,.

Βαγγέλης Κωτσίκης

Ο ΕΠΙΚΟΙΝΩΙΑΚΟΣ ΛΑΪΚΙΣΜΟΣ
ΕΠΙΚΥΝΔΥΝΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΝΤΥΠΩΣΕΩΝ

δεν έπρεπε, μπερδεύουν σκόπιμα 
τη λειτουργία του Δήμου και της 
Τ.Κ. με τη λειτουργία των Συλλό-
γων και των ιδιωτών πολιτών.
Ο Δήμος λειτουργεί με βάση το 

νόμο, χρησιμοποιεί χρήματα και 
υπηρεσίες του Δημοσίου και άρα 
του φορολογούμενου και χρήματα 
που εισπράττει υποχρεωτικά σαν 
τέλη ή ανταποδοτικά για διάφο-
ρες εργασίες και παροχές, όπως 
ύδρευση άρδευση, αποχέτευση, 
φωτισμό, καθαριότητα κ.λ.π., από 
όσους έχουν ακίνητο στο Δήμο 
άσχετο αν είναι δημότης ή όχι. Όλα 
τα παραπάνω ο δημότης τα πληρώ-
νει και τα απαιτεί. Δεν τα παρακα-
λάει: Οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι και 
ο πρόεδρος του Τ.Σ. αμε ίβονται με 
μηνιαίο μισθό για τις υπηρεσίες 
στην καλή εκτέλεση των παραπά-
νω εργασιών.
Ο Σύλλογος λειτουργεί με βάση 

το καταστατικό του, εγκεκριμένο 
αρμοδίως, και στηρίζεται οικονομι-
κά και λειτουργεί από τα μέλη του 
και αναφέρεται σ’ αυτά.
Τα μέλη του Δ.Σ. των συλλόγων 

δεν έχουν αντιμισθία και τα όποια 
έξοδά τους τα πληρώνουν τα ίδια.
Το χωριό διαθέτει συλλόγους 

στους οποίους, εκτός των Αθηνών, 
ο Δήμος δίνει βοήθεια και με καλή 
συνεργασία μπορούν να λυθούν 
προβλήματα. Όταν όμως ο καθέ-
νας θέλει τη δικιά του εξουσία τα 
προβλήματα μεγαλώνουν. 
Ο ιδιώτης πολίτης, αυτός που 

λειτουργεί για τον εαυτό του, 
μπορεί να συμπεριφέρεται όπως 
αυτός κρίνει για να είναι υπαρ-
κτός, χρήσιμος και αξιοπρεπής. 
Θα χρεώνεται βέβαια το κόστος και 
θα πιστώνεται το όφελος των πρά-
ξεών του. Όταν όμως λειτουργεί 
σαν όργανο του Δήμου και μάλιστα 
έμμισθο, τότε έχει την αρμοδιότη-

τα και τις υποχρεώσεις που ορίζει 
ο νόμος και πρέπει να τον τηρεί 
αυστηρά, όπως και τους κώδικες, 
τους κανονισμούς και τις αποφά-
σεις προϊσταμένων αρχών σε όλες 
τις ενέργειές του. Αλλιώς αυτές 
είναι άκυρες και αν δημιουργούν 
παράνομα αποτελέσματα τότε δι-
ώκονται διοικητικά, ποινικά, αστικά 
κ.λπ. για να διασφαλιστούν τα συμ-
φέροντα του Δημοσίου, του Δήμου, 
των Δημοτών και της δημοκρατικής 
λειτουργίας των θεσμών.
Δεν είναι δυνατόν ο Δήμος να 

λειτουργεί ως φοροφυγάς με γκρί-
ζες σχέσεις ανασφάλιστης εργα-
σίας, με αδιαφάνεια στο ταμείο 
χωρίς την απαραίτητη διαδικασία 
χωρίς παραστατικά.
Όταν κατάλαβαν ότι οι στόχοι 

της απαξίωσης των θεσμών, της 
συνειδητής παράκαμψης των αρ-
μοδίων υπηρεσιών και των αυθαί-
ρετων ενεργειών, με προφανείς 
ιδιοτελείς σκοπούς δε θα περά-
σουν, ο προγραμματισμός τους 
χάλασε γιατί αποκαλύφθηκαν οι 
προθέσεις τους, τότε έχασαν την 

ψυχραιμία τους, έπεσαν οι μάσκες, 
ξεχείλισε η βρώμα που είχε συσ-
σωρευθεί.
Αξιοποιώντας τη σελίδα που έχει 

ιδρυθεί στο διαδίκτυο και φέρει το 
όνομα του χωριού και της εφημερί-
δας του εν Αθήναις συλλόγου μας, 
ανήρτησαν κείμενα γεμάτα ψεύδη, 
συκοφαντίες παλιές και νέες.
Εξαπολύθηκε μια αισχρή, εμε-

τική, τραμπούκικη, γεμάτη μί-
σος,φθόνο και αισχρά προσβλητικά 
υπονοούμενα, αλήτικη και μισαλ-
λόδοξη επίθεση εναντίον μου και 
ενάντια της εφημερίδας μας.
Η αντιδραστική φασιστική νοο-

τροπία τους δεν μπορεί να κρυφθεί 
και εκδηλώθηκε γεμίζοντας τα πά-
ντα με βρώμα.
Όποιος εκλεγμένος, τις θέσεις, 

απόψεις και προστασίες, μέσα στη 
δημοκρατική διαδικασία, τις αντι-
μετωπίζει με ψεύδη, συκοφαντίες, 
εμετικές ενέργειες και τσαμπου-
κά σε προσωπικό επίπεδο, τότε 
δεν είναι μόνο ακατάλληλος για το 
όποιο αξίωμα, είναι και επικίνδυ-
νος για τον τόπο για τη δημοκρα-

τική λειτουργία.
Δεν θα παρασυρθώ σε προβοκά-

τσια γιατί δεν οδηγεί πουθενά. Μι-
κρός ο τόπος και γνωστή η πορεία 
του καθενός.
Θα πολεμήσω όμως αυτές τις 

νοοτροπίες και πρακτικές και θα 
φθάσω τα ζητήματα μέχρι τέλους, 
με κάθε τρόπο και μέσο που νόμιμα 
διαθέτω, όπως έχω υποχρέωση και 
έχω ορκισθεί σαν Δημοτικός Σύμ-
βουλος.                      Δ. Μπάκας

(Συνέχεια από τη σελίδα 4)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΣΤΑ ΚΑΣΤΕΛΙΑ ΦΩΚΙΔΑΣ

Από ιδιώτη οικόπεδο 
τρίφατσο εντός οικισμού 
άρτιο και οικοδομήσιμο 
δηλωμένο στο κτηματο-
λόγιο 231,31 τ.μ.

Τηλ επικοινωνίας:
1) 6974929454 Παπαγεωρ-

γίου-Ορφανίδου Καλλιόπη 
2) 6977432701 Ορφανίδης 

Κων/νος
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ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
Του Βαγγέλη Κωτσίκη

Η ΕΘΙΜΙΚΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΑ «ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΙΚΑ»
Ε. Εποχές του χρόνου και φυ-

σικά φαινόμενα
Οι χειμωνιάτικες και ανοιξιάτι-

κες εικόνες του χωριού παρου-
σιάζονται στα «Καστελλιώτικα» 
ποιήματα με δυνατές περιγραφές 
και σπάνια νοσταλγία. Στα ποιή-
ματα «Κατεβασιά», «Χειμωνιάτι-
κο», «Χειμώνας», «Άνοιξη» και 
«Μαγιάτικο» προβάλλονται ανά-
γλυφα οι χαρακτηριστικές εικόνες 
των εποχών του Χειμώνα και της 
Άνοιξης, αλλά και με το τέλος 
του Φθινοπώρου και με το φυσικό 
φαινόμενο της Κατεβασιάς.
Παραθέτουμε μόνο την «Κατε-

βασιά».
«Κατεβασιά»

Στο έβγα του χινοπωριού
και στην αρχή του χειμωνιού,

(κόντευαν οι γιορτάδες)
της Μεσοσπορίτισσας μπριγιού
πέφταν σωρός βροχάδες
κι άνοιγαν τα ουράνια.

Πάνω που μπίτιζε η σπορά
με το μπακράτσι τα νερά
-στάλαζαν τα νταβάνια-
μπουμπουνητά-μουμούτες,
κατέβαζαν τα ρέματα
θελά νερά κουρκούτες

κυλώντας πέρναε στο χωριό
παίρναν οι χωριανοί καιρό,
παραφυλάγαν στο κοντό
να λιγοστέψει το νερό
στις ξέρες να περάσουν,
τα κόπολα να μάσουν.

Γυναίκες, γέροι και παιδιά,
(ο Χρέλιας, η Κατσάνα...)
περνούσαν την κατεβασιά,
πρώτοι να καπαρώσουν
και σέρναν τα χαντάκια,
κατέβαζαν τ’ αυλάκια
σκορπίσματα μαζέματα

-μου φαίνονται σαν ψέματα-
κατέβαινε παρανταριά,

σκούζοντας κι η κατεβασιά
και σάρωνε την ποταμιά.

Μπροστά ακουγόταν ο βουσμός
κάτι σαν μούγκρισμα - σεισμός,
μικρός σωσμός και χαλασμός.
Και το ποτάμι σα θεριό
ξερρίζωνε ρουμάνια,
ελάτια και πλατάνια,
τα ξύλα να δηλώσουν
που τα στιβάζαν ντάνα

-πέτρες για σημαδούρια-
με ζα και με γαϊδούρια
κόπουλα κουβαλούσαν,
πόστιαζαν και γιομούσαν
κατώι κι αχυρώνα
κόπουλα τρακαδιάζαν
νάχουν για το χειμώνα.

ΣΤ. Παραδοσιακά φαγητά
Και τα παραδοσιακά φαγητά 

-που σήμερα είναι του συρμού- 
έχουν την αρμόζουσα θέση στις 
ρίμες του Δημήτρη Χρ. Χαλατσά 
που με νοσταλγία τα αναζητεί, 
όπως τα ποιήματα: «Τραγοκεφτέ-
δες», «Νοματιές», «Σαρμάθες», 
«Πρασόπιτα», «Λεβωδιές», «Τσι-
γαρήθρες».
Παραθέτουμε μόνο τα «Τσιγα-

ρήθρες» και «Λεβωδιές».
«Τσιγαρήθρες»

Θυμάμαι κείνες τις χρονιές
(αξέχαστες μέρες παλιές),
έθρεφ’ ο κόσμος χοιρινά
-τι περσινά τι φετεινά-
όλα μεγάλα και βαρειά
και τάκοβε με τις γιορτές,
και γδέρνοντας και τις

φασκιές
και βγαίνοντας τις πασταριές
μέναν τ’ αποξυγκώματα,
μεγάλα σαν κερήθρες,
έτοιμα για παστώματα
που βγάζαν γλίνα λιγδωτή
καθάρια άσπρη μαζωχτή,
βγαίναν και τσιγαρήθρες.
Θυμάμαι εκείνες τις χρονιές

-τι καζανιές ήταν αυτές.
Θεέ μου ως επάνω-,
κομμάτια ξύγκια χοιρινά,
βράζαν απάνω στη φωτιά

(σαν τωραγιάς να φκιάχνω),
οι τσιγαρήθρες λιγοστές
άλλες ψητές άλλες ωμές,
λίγδωνε τ’ αντερό μας.

Περνώντας πέρα του Χριστού
-ζύγωνε τ’ Αϊ Βασιλειού
στα τσούκνα μας χωμένοι
οι πατατούκες μας ζεστές
κι οι καλές μας φορεσιές,
(οι Κεφαλάδες στο χωριό
ράβαν μερόνυχτα κι οι δυό
στη ζέστα καπνισμένοι,

κι έτρωγαν δεν ντρεπόνταν),
τσούζαν τα μάτια απ’ τον

καπνό
οι σουφλιμάδες στο κοντό
επάγαιναν κι ερχόνταν.
Μοσχοβολούσαν τα κρασιά
άνοιγαν πύροι και τουρσιά
γιομάτα τα βαένια,

τραβιόταν κούπα περισσή
(-για την αγάπη σας την χ’ση)
σα ρχόντανε στα τζένια.
Κι ακόμα παρεκότερα

(να ειπούμε περισσότερα
κι ας είν’ κανείς γερός)
μέχρι που ξάνοιγε ο καιρός
μέχρι που ξάνοιγαν οι δ’λειές
γίνονταν κάτι τηγανιές

-στη μύτη μου ο δυόσμος-
γινόνταν κάτι τηγανιές

αυγά τσιγαρήθρες και τυρί,
και φυταλιές ζεστό ψωμί,
που χάλαγε ο κόσμος.

«Λεβωδιές»
Άλλος θέλει τα γράμματα
άλλος θέλει σπουδάγματα...
Άλλος αρνιά να ψένονται,
κριγιάρια σουβλισμένα

άλλοι πουλιά ν’ αρτένονται
κοτόπουλα ψημένα,

(πίτες κότες το Γεννάρη
και παπιά τον Αλωνάρη).

Άλλος στη στρούγκα την παλιά
-οι μπράτιμοι όλοι γυρβολιά-
μ’ ένα σωρό γαλακτερά
να τρώει να μη τα σώνει,
γιαούρτες, γάλατα, τυριά,
χιονόγαλο να γκώνει

-το στόμα να παγώνει-.
Σα ρχέται τούτη η εποχή
-το καλοκαίρι στην αρχή-
τούτες οι μέρες οι καλές
οι πρώτες καλοκαιρινές
-καλοί μου χωριανοί μου
θυμάμαι -δεν κοιμάμαι-
θέλω ένα πιάτο λεβωδιές
φρέσκες κομμένες τρυφερές
βρασμένες μεσ’ στο γάλα
και πάρτε τα όλα τ’ άλλα.

ΓΛΩΣΣΑΡΙ
- βουσμός, ο = η βοή
- γκώνει, ρ. = χορταίνει, τρώει μέ-
χρι σκασμού
- γλίνα ή γλύνα,η = το χοιρινό λί-
πος
- δ ‘λειες, οι = οι δουλειές
- θελά, τα = τα θολά
- κατεβασιά, η = η πλημμύρα χει-
μάρρου ή ποταμού. Η ορμή
- κόπολο, το = ο μικρό ξύλο που 
φέρνει η κατεβασιά
- κουρκούτη, η = ο χυλός. Χυλός 
με βρασμένο αλεύρι και γάλα
- λεβωδιές, οι = ανοιξιάτικα κη-
πευτικά χόρτα που βράζονται με 
γάλα και τυρί.
- Μεσοσπορίτισσα, η = η γιορτή 
των Εισοδίων της Θεοτόκου
- μουμούτα, η = το σκοτείνιασμα, 
το σκοτάδι, το γυναικείο σκάχτρο
- μπακράτσι, το = το χάλκινο δο-
χείο (κουβαδάκι στρογγυλό με 
νερό)
- μπίτιζε, ρ. = τέλειωνε
- μπράτιμος ο, η, το = ο αδελφι-
κός, ο στενός φίλος, ο αδελφοποι-
τός
- μπριγιού, επίρ. = πριν, προτού
- πασταριές, οι = κομμένα ολόκλη-
ρα παΐδια
- παρανταριά, επίρ. = από τη μια 
ως την άλλη άκρη, στο σύνολο
- παρεκότερα, επίρ. = πιο πέρα, 
πιο κει
- πατατούκες, οι = μάλλινα χοντρά 
και κοντά παλτά υφασμένα στον 
αργαλειό
- πλαστήρια, τα = ξύλινα επίπεδα 
και στρογγυλά σκεύη της κουζίνας 
για το άνοιγμα των φύλλων της πί-
τας.
- σουφλιμάς, ο = το χοιρινό κοντο-
σούβλι
- σοφράς, ο = το στρογγυλό χα-
μηλό τραπέζι φαγητού γύρω από το 
οποίο κάθονται αυτοί που τρώνε.
- τζένι, το = το αποκορύφωμα. Το 
ζενίθ.
- τσιγαρήθρες, οι = τα απομεινά-
ρια (κρέατος και λίπους) από το 
χειρινό λίπος όταν το λιώνουν.
- τσούκα, η = η κορυφή του λόφου, 
το ψηλό μέρος
- τωραγιάς, επίρ. = τωραδά, αμέ-
σως.
- φυταλιές (φταλιές), οι = μικρά 
ζυμωτά ψωμιά σχήματος λαγάνας, 
που βγαίνει από το φούρνο πριν  
βγουν τα καρβέλια
- Χ’ση, η = η χρυσή, Η ιλαρά, ο 
ίκτερος, η βέμπελη.   

ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΑΣ ΑΠΕΣΤΕΙΛΑΝ
 ΕΥΡΩ
Δήμητρα Καψή - Ντηνιακού 70
Λέττα Ζαγγανά - Παπασπύρου 30
Λεμονιά Μπάκα - Τσαμαδιά 30
Μαίρη Κεφαλά - Πλανήτερου 30
Βάσω Μπαλωμένου - Κατσούλη 20
Γεωργία Αγγέλη 10
Γιάννης Αθ. Παππάς 30
Γιάννης Αθ. Μακρής 50
Παναγιώτης Σπ. Σίμος 30

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
• Στη μνήμη Μαρίας Σταματέλου - Τσακνιά χρήματα μας 

απέστειλε:
- Η Νίκη Γεωργίου Μοσχολιού 50€.
• Στη μνήμη Μάκη Τσακρή, χρήματα μας απέστειλε:
- Η Νίκη Γεωργίου Μοσχολιού 50€.
• Στη μνήμη Ιωσήφ Μιχαηλίδη, χρήματα μας απέστειλε:
- Η οικογένεια Ιωσήφ Μιχαηλίδη 100€.
• Οι οικογένειες Ιωάννη και Γεωργίου Γραμματικού πρό-

σφεραν χρήματα εις μνήμην του πατέρα τους Αθανασίου 
Γραμματικού για να εκδοθεί το αυτοτελές τετρασέλιδο «Για 
την παραδοσιακή ιστορία του χωριού μας».

Τα «Κ.Ν.» εκφράζουν τις θερμές ευχαριστίες τους.

Eορταστική εκδήλωση για τους
17 Ελληνες πατριώτες που εκτελέστηκαν 

στα Καστέλλια το 1942
Με μια λαμπρή τελετή στις 8 

Δεκεμβρίου 2019 έγινε εορταστι-
κή εκδήλωση τιμής και μνήμης για 
τους 17 Έλληνες πατριώτες που 
εκτελέστηκαν το Δεκέμβριο του 
1942 στα Καστέλλια από τα Ιταλικά 
κατοχικά στρατεύματα. Η εκδήλω-
ση έγινε στο χώρο του μνημείου 
(ΗΡΩΟ).
Στεφάνια κατατέθηκαν από:
1)Τον Δήμαρχο Δελφών Πανα-

γιώτη Ταγκαλή, 2) τον βουλευτή 
Φωκίδας Ιωάννη Μπούγα, 3) τον 
Αντιπεριφερειάρχη της Περιφε-
ρειακής Ενότητας Φωκίδας Γεώρ-
γιο Δελμούζο, 4) τον Εντεταλμένο 
σύμβουλο Δελφών στη Δημοτική 

Ενότητα Γραβιάς Ιωάννη Μανανά, 
5) την πρώην βουλευτή Ασπασία 
Μαντρέκα, 6) τον Πρόεδρο της 
Τ.Κ. Καστελλίων Γεώργιο Χαλατσά, 
7) τον Πρόεδρο της Τ.Κ. Λιλαί-
ας Κωνσταντίνο Τσαούση, 8) τον 
Περιφερειακό σύμβουλο Φωκίδας 
Χρήστο Δούρο για την Εθνική Αντί-
σταση, 9) τη Σοφία Λέση εκ μέρους 
του Συλλόγου Γυναικών Καστελλί-
ων και 10) τον Αθανάσιο Κουτσο-
βέλη εκπρόσωπο του Κόμματος 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ.
Ομιλητής στην εκδήλωση ήταν 

ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Καστελλίων 
Γεώργιος Χαλατσάς.

Γιάννης Αθ. Μακρής 

 Δημοσιεύουμε τη σπάνια αυτή φωτογραφία (από το αρχείο 
του Δημήτρη Χρ. Χαλατσά) που αφορά το δεύτερο κύμα (φουρ-
νιά) Καστελλιωτών μεταναστών στις αρχές του 20ου αιώνα 
1903/1905.

- Πίσω σειρά όρθιοι: Ιωάννης Νικ. Μακρής (Μπαλόϊαννος), 
Ευστάθιος Ηλ. Ζεΐνης, Παναγιώτης Ν. Τσακρής, Κωνσταντίνος 
Μπάκας (Καρακστής), Νίκος Ιω. Κοτσίκης (Κ’ τσουρονίκος).

- Μεσαία σειρά: Αναστάσιος Χαλατσάς (Καπνιάς), Βασίλειος 
Γ. Πέτρου, Νικόλαος Πιπέλιας, Μαργαρίτης Βέλλιος.

- Μπροστινή σειρά: Χρήστος Ι. Χαλατσάς (Καραντζοχρήστος), 
Γεώργιος Μπάκας, Νικόλαος Κάντζος (Κατσάκος).

Η Άννα Συνοδινού και η σχέση της
με το χωριό μας

Στο φύλλο 72 (253) Οκτω-
βρίου-Δεκεμβρίου 2015 η 
εφημερίδα μας, επειδή κατά 
την εκτύπωσή της και προ 
της κυκλοφορίας της την 7η 
Ιανουαρίου 2016, απεβίωσε 
και κηδεύτηκε στην Αθήνα η 
εκλεκτή τραγωδός Άννα Συ-
νοδινού, δημοσίευσε εκτενές 
βιογραφικό της, στο οποίο 
αναφέρονται τα αρχικά της 
βήματα και η είσοδός της 
στο χώρο του θεάτρου. Αλλά 
μετά τη δωρεά της βιβλιοθή-
κης της στο χωριό μας, πάρα 
πολλοί από τους αναγνώ-
στες μας ζήτησαν να μάθουν 
λεπτομέρειες για τις σχέσεις 
της μ’ αυτή.

Ο εκλεκτός συμπολίτης και 
συνεργάτης μας Δημήτρης 
Χαλατσάς από τα γυμνασι-
ακά χρόνια είχε συνδεθεί με 
αδελφική φιλία με τον κατό-
πιν Διευθυντή του Φεστιβάλ 
Αθηνών και της Εθνικής Λυρι-
κής Σκηνής τον Νίκο Συνοδι-
νό. Στις διάφορες πνευματι-
κές εκδηλώσεις που εγένοντο 
στα κατοχικά χρόνια ο Νίκος 
Συνοδινός έπαιρνε μαζί του 

και την τότε δεκαεφτάχρονη 
αδελφή του την Άννα, που 
είχε έντονο ενδιαφέρον γι’ 
αυτά. Ενώ έγινε η γνωριμία 
της με τον Δημήτρη Χαλατσά 
που αποτέλεσαν τελικά ένα 
αχώριστο ζηλευτό ζευγάρι 
και ένωσαν τη ζωή τους που 
κράτησε δέκα σχεδόν ολόκλη-
ρα χρόνια μέχρι το 1952 που 
χώρισαν, χωρίς όμως ποτέ 
να σβήσει η αγάπη τους.
Στο διάστημα αυτό, ιδιαί-

τερα τα μετακατοχικά χρό-
νια, η Άννα σε κάθε ευκαιρία, 
με όλες τις προφυλάξεις για 
την αποφυγή της δημοσιό-
τητας, δεν έπαυε μαζί με το 
σύντροφό της να επισκέπτε-
ται το χωριό μας, το οποίο 
κυριολεκτικά λάτρεψε τόσο, 
ώστε να το κατονομάζει σε 
κάθε περίσταση «το χωριό 
μου».
Με όλη της την καρδιά 

πρόσφερε την προσωπική 
της βιβλιοθήκη στη Δημοτι-
κή Βιβλιοθήκη Καστελλίων ως 
ισότιμο μέλος με τη δωρεά 
του συντρόφου της Δημήτρη 
Χαλατσά.
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Η ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ 
ΠΑΤΡΙΩΤΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ
ΤΗΝ 9η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1942

Η ανατίναξη της Γέφυρας του Γορ-
γοπόταμου στις 24 Νοεμβρίου 1942 
με την ενιαία σύμπραξη των ανταρτι-
κών μονάδων του ΕΛΑΣ και του ΕΔΕΣ 
παρακώλυσε σημαντικά την προώθη-
ση στρατιωτών και πολεμικού υλικού 
στη Λιβύη, όπου μαχόταν το Africa 
Corps του στρατάρχη Ρόμελ κατά των 
αντιστασιακών μονάδων της Ευρώπης 
υπό την αιγίδα των Άγγλων, που ήταν 
η πρώτη θετική συμβολή στην πτώση 
του Ράιχ. Σ’ αυτό το στρατιωτικό πλήγ-
μα οι δυνάμεις του άξονα, απάντησαν 
με αντίποινα με την παραδειγματι-
κή εκτέλεση Ελλήνων πατριωτών από 
τους κρατούμενους στο στρατόπεδο 
της Θήβας. Πριν μερικές ημέρες από 
το ίδιο στρατόπεδο, έφεραν τρεις 
κρατουμένους, καταγόμενους από τη 
Λιλαία, τους αδελφούς Κωστούλα και 
τον Δημήτριο Κοντό και τους εξετέλε-
σαν στην αρχή της Στενής Ρεματιάς 
στη θέση «Αποθήκη» μερικά δηλαδή 
μέτρα από το τελευταίο σπίτι του χω-
ριού μας του Ιωάννη Νικολάου Μακρή 
(Μπαλόιαννου) κατά τρόπο φρικτό, 
αφού τους προσέδεσαν στους εκεί 
τηλεφωνικούς στύλους.
Τα ξημερώματα της 9ης Δεκεμβρίου 

1942 τρία ιταλικά καμιόνια, συνοδευ-
όμενα από ισχυρές δυνάμεις πεζών 
με προτεταμένα τα όπλα προχωρού-
σαν σιγά-σιγά μέσα από τον κοινοτικό 
δρόμο του χωριού μας και στάθμευ-
σαν στην πλατεία. Μετέφεραν μέσα 
δέκα τέσσερις κρατούμενους από το 
ίδιο στρατόπεδο της Θήβας αλυσοδε-
μένους τους: 1) Χρήστο Κοντογιώργο 
από τη Λαμία, 2) Δημήτρη Καραγιώρ-
γο από την Καρδίτσα, 3) Δημήτρη Κω-
στόπουλο από την Υπάτη, 4) Δημήτρη 
Κομπορόζο επίσης από την Υπάτη, 5) 
Αργύρη Λυμπερόπουλο ομοίως από 
την Υπάτη, 6) Παναγιώτη Μιχόπουλου 
από τη Λαμία, 7) Πολύμερο Μπρόφα 
από την Υπάτη, 8) Θανάση Νάκο από 
Λαμία, 9) Δημήτρη Παγουρόπουλο 
ομοίως από Λαμία, 10) Λουκά Πρι-
όβολο από Καλοσκοπή, 11) Βασίλη 
Σακκά από Λαμία, 12) Θανάση Σι-
άτρα επίσης από Λαμία, 13) Βασίλη 
Σπανό ομοίως από Λαμία και 14) Δη-
μήτρη Τζιβάρα από τον Πολύδροσο.
Από την Πλατεία αλυσοδεμένους και 

συνοδευόμενους από πεζούς Ιταλούς 
στρατιώτες με προτεταμένα πάντοτε 
τα όπλα τους μετέφεραν στο ίδιο μέ-
ρος δηλαδή στη θέση «Αποθήκη», που 
εκτείνεται το χωράφι του Μπαλόιαν-
νου και τους παρέταξαν στο τέλος αυ-
τού εκεί κοντά που αρχίζει η ρεματιά, 

αφού τους έλυσαν τις αλυσίδες. Η 
ώρα ήταν επτά το πρωί. Προηγουμέ-
νως είχαν ειδοποιήσει τον Πρόεδρο 
της Κοινότητας τον Δρόσο το Βέλλιο 
και τον Παπαπαναγιώτη για να τους 
ψάλλει τη νεκρώσιμη ακολουθία, η 
οποία μόλις τελείωσε, τους εξετέλε-
σαν.
Όλοι οι χωριανοί είχαν πληροφο-

ρηθεί τα γενόμενα και έσπευσαν στον 
τόπο της εκτέλεσης. Από τρεις ή τέσ-
σερις από εμάς μεταφέρθηκαν οι σκο-
τωμένοι στο νεκροταφείο του χωριού 
όπου και ενταφιάστηκαν σε ομαδικό 
τάφο. Στο δρόμο βρέθηκαν πεταμένα 
από τα χέρια τους μαρτυρίες με τις 
τελευταίες επιθυμίες τους. Μια τούφα 
μαλλιών δεμένη σ’ ένα δαχτυλίδι, ένα 
γράμμα γραμμένο σε τσαλακωμένο 
χαρτί με σαλιωμένο σπίρτο από το 
Δημήτρη Τζιβάρα από την Πολύδροσο 
απευθυνόμενο προς τον αδερφό του 
Θανάση Τζιβάρα και άλλα.
Πολλές φορές η Εφημερίδα μας 

αναφέρθηκε στο τραγικό αυτό κατο-
χικό γεγονός.
Για όσους θα ήθελαν να λάβουν από 

τις δημοσιεύσεις αυτές περισσότερες 
πληροφορίες τους παραπέμπουμε:
α) Στο πανηγυρικό μας φύλλο υπ’ 

αριθμ. 82 Ιουλίου - Οκτωβρίου 1973 
όπου δημοσιεύεται λεπτομερές αφιέ-
ρωμα από τον Β. Καραπλή, ως και η 
γενόμενη εκταφή και το μνημόσυνο 
των εκτελεσθέντων, τον Αύγουστο του 
1945.
β) Στο φύλλο υπ’ αριθμ. 129 Ιανου-

αρίου-Μαρτίου 1985, όπου δημοσιεύ-
εται η τελετή των αποκαλυπτηρίων του 
Ηρώου των εκτελεσθέντων.
γ) Στο φύλλο αριθμ. 182 Οκτωβρί-

ου-Δεκεμβρίου 1992 που περιέχεται 
δημοσίευμα για τη συμπλήρωση 50 
ετών από την αποφράδα ημέρα της 
εκτέλεσης.
Και η Τέχνη δεν έμεινε αμέτοχη στο 

τραγικό αυτό γεγονός. Στο φύλλο της 
Εφημερίδας μας αριθμ. 125 Ιανουα-
ρίου-Φεβρουαρίου 1984 δημοσιεύε-
ται σχετικό διήγημα του γνωστού δι-
ηγηματογράφου Γιώργη Χαλατσά στο 
δε αριθμ. 127 Μαΐου-Ιουνίου 1984 
κριτική του Βασίλη Λευκαδίτη για το 
διήγημα τούτο.
Επιπροσθέτως σημειώνουμε ότι στην 

Ποιητική Συλλογή του συνεργάτη μας 
Δημήτρη Χαλατσά «ΣΙΔΕΡΑ II» δημο-
σιεύεται σχετικό ποίημα με τον τίτλο 
«Εκτέλεση (9-12-1942)».

Δημήτρης Χ. Χαλατσάς

Παρακαλούμε τους αναγνώστες μας για μικρό διάστημα να μην αποστέλ-
λουν χρήματα στον τραπεζικό λογαριασμό που δημοσιευόταν στην εφημερί-
δα. Θα ακολουθήσει νέα δημοσίευση.
Όσοι επιθυμούν να στείλουν χρήματα ν’ ακολουθήσουν τον κλασικό τρόπο 

που ίσχυε στο παρελθόν.

Γράφει ο Κώστας Στοφόρος
ΕΝΑΣ ΚΥΚΛΟΣ ΚΛΕΙΝΕΙ/
ΕΝΑΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΟΙΓΕΙ

Λήγει η θητεία του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του Προοδευτικού Συλλόγου 
«Τα Καστέλλια». Βρέθηκα τον τελευ-
ταίο καιρό στη θέση του προέδρου του 
Συλλόγου μετά τον ξαφνικό θάνατο 
του προέδρου Αθανάσιου Γραμματι-
κού. Δυσαναπλήρωτο το κενό…
Με την πολύτιμή βοήθεια του Βαγ-

γέλη Κωτσίκη καταφέραμε να συνεχί-
σουμε την έκδοση της εφημερίδας και 
να καταφέρουμε να είναι μια από τις 
λίγες τοπικές εφημερίδες που συνεχί-
ζουν χωρίς διαλείμματα την έκδοσή 
τους εδώ και έξι δεκαετίες περίπου. 
Το 2023 -με το καλό- η εφημερίδα θα 
κλείνει εξήντα χρόνια ζωής…
Εξήντα χρόνια που είδαμε τους Κα-

στελλιώτες να διαπρέπουν σε όλους 
τους τομείς, αλλά το χωριό μας να συρ-
ρικνώνεται συνεχώς…
Κάποιοι απαξιώνουν το έργο που 

προσφέρει αυτή η εφημερίδα. Αρκετοί 
χωρίς να έχουν κάνει το παραμικρό για 
να τη στηρίξουν. 
Ομολογώ πως πραγματικά απογοη-

τεύτηκα με την ελάχιστη συμμετοχή σε 
εκδήλωση στήριξης που επιχειρήσαμε 
πριν από λίγο καιρό.
Ωραίες οι αναρτήσεις στο facebook, 

ωραίες οι διακηρύξεις και τα μεγάλα 
λόγια, αλλά το ζήτημα είναι τι γίνεται 
την ώρα της πράξης.
Αυτή η εφημερίδα, κάτω από όλες 

τις διοικήσεις -μέχρι τώρα- έχει κατα-
φέρει να διατηρήσει την ανεξαρτησία 
της. Επίσης πρεσβεύει πάντα τον πλου-
ραλισμό και φροντίζει να παρουσιάζει 
όλες τις απόψεις -αρκεί να κινούνται 
στους κανόνες της ευπρέπειας. 
Αυτό φυσικά ενοχλεί!
Κάποιοι θα ήθελαν να παρουσιάζου-

με τη δική τους μονόπλευρη αλήθεια 
και να μην ασκούμε το δικαίωμα της 
κριτικής.
Κάποιοι συγχωριανοί με το καταπλη-

κτικό «επιχείρημα» ότι δεν μένουμε 
μονίμως στο χωριό καταλήγουν στην 
άποψη πως δεν μπορούμε να έχουμε 
γνώμη. 
Εμείς δεν ξέρουμε. Αυτοί ξέρουν κα-

λύτερα. Νόμιζα πως η γνώση σχετίζεται 
με τη μελέτη και όχι με την εντοπιότη-
τα…. Να δούμε τι άλλο θα ακούσουμε.
Ειδικά όσοι κατέχουν θέσεις θα έπρε-

πε να είναι πολύ προσεκτικοί στους 
αφορισμούς τους και να αποφεύγουν 
τον διχαστικό λόγο.
Μάταια προσπαθούν να μας κολλή-

σουν κομματικές ταυτότητες, ενώ είναι 
γνωστό πως στον Σύλλογό μας ουδείς 
λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, ενώ οι 
πολιτικές μας αφετηρίες κινούνται κυ-
ριολεκτικά σε όλο το φάσμα…
Μακάρι να μπορούσαν  όλοι να πουν 

το ίδιο.
ΑΝΑΠΤΥΞΗ Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ;

Διαβάζω για τις προσπάθειες που γί-
νονται για βελτίωση της καθημερινότη-
τας και της εικόνας του χωριού.  Πράγ-
ματι σε αρκετές περιπτώσεις οι προ-
σπάθειες αυτές είναι αξιέπαινες και 
τυχαίνουν της γενικής αναγνώρισης.

Φοβάμαι όμως ότι μέσα στον ενθου-
σιασμό και την ανάγκη για δράση γίνο-
νται και κινήσεις χωρίς επαρκή μελέτη 
και σχεδιασμό.
Πέρα όμως από όλα αυτά, έχω την 

εντύπωση πως αξιοποιώντας όλες τις 
δυνάμεις του χωριού -ευκαιρία μεγάλη 
η περίοδος του Πάσχα που βρισκόμα-
στε όλοι εκεί- θα πρέπει αν δούμε πως 
τα Καστέλλια θα μπορούσαν να αντι-
στρέψουν την πορεία συρρίκνωσης και 
να μπουν σε μια τροχιά ανάπτυξης.
Να συζητήσουμε ποιες θα μπορού-

σαν να είναι οι προτεραιότητες και πια 
έργα πρέπει να γίνουν.
Μπορούμε να προσελκύσουμε αν-

θρώπους να επισκεφθούν κι ακόμη πε-
ρισσότερο να επενδύσουν στο χωριό 
μας;
Πώς αυτό θα συνδυαστεί με την προ-

στασία του περιβάλλοντος;
Ο Σύλλογός μας παίρνει μια τέτοια 

πρωτοβουλία για συζήτηση στο χωριό 
με καλεσμένους τους τοπικούς άρχο-
ντες του Δήμου Δελφών ώστε να θέ-
σουμε ζητήματα και προτεραιότητες 
και να απευθυνθούμε στους Καστελ-
λιώτες να βοηθήσουν στο ν τομέα του 
ο καθένας.
Ορίσαμε για μέρα συζήτησης το 

απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου, 
στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα 
εκδηλώσεων του σχολείου.
Καλούμε τις τοπικές αρχές αλλά 

και όλους τους Καστελλιώτες να 
συζητήσουμε και να δράσουμε μαζί.  
Μερικές ιδέες για συζήτηση:
-Να συζητηθούν οι δυνατότητες για 

νέες καλλιέργειες και βιοτεχνία τοπι-
κών προϊόντων

-Να υπάρξει σήμανση των αρχαιο-
λογικών χώρων του χωριού. Στις εισό-
δους του να τοποθετηθούν πινακίδες 
με χάρτες και ενημερωτικά σημειώμα-
τα για την ιστορία της περιοχής

-Οι δρόμοι που διασχίζουν τις δυο 
πλατείες να γίνουν «ήπιας κυκλοφορί-
ας»

-Να λειτουργήσει πλέον επισήμως η 
Δημοτική Βιβλιοθήκη

-Να λειτουργήσει ο Δημοτικός Ξενώ-
νας

-Να ξαναγίνει χώρος Αναψυχής η 
Μπαρούκα και να λειτουργήσει το γή-
πεδο 

-Να δημιουργηθεί Μουσείο/ Καφέ 
στον παλιό μύλο (Παπαγεωργίου)

-Ακολουθώντας το παράδειγμα της 
Παύλιανης, να δημιουργηθεί μια δι-
αδρομή με παιχνίδια στο ποτάμι -να 
καθαριστούν / αξιοποιηθούν οι υπάρ-
χουσες βρύσες

-Να δημιουργηθεί χώρος αναψυχής 
στη Λισκοβίτσα με προσπάθεια για 
αναβίωση της περίφημης διαδρομής 
του Ράλλυ Ακρόπολις στο Χάνι Ζαγγα-
νά

-Σε συνεργασία με γραφεία ταξιδίων 
να μπουν τα Καστέλλια στις τουριστι-
κές διαδρομές.

-Να συμμετέχει το χωριό μας με δρά-
σεις στην Επέτειο της Επανάστασης 
του 1821 αναδεικνύοντας τους Κα-
στελλιώτες ήρωες

-Να εκδοθεί παράλληλα το περίφη-
μο «Αρχείο Ζεΐνη»

Μερική άποψη του χωριού μας (φωτογραφία από Kastellia Fokidos)

ΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΗ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΟΔΗ



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


