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Χάνι Ζαγγανά

Ας μη μας πιάσουν τα γέλια, ούτε τα 
κλάματα. Τα πιο παλιά χρόνια όλα τα 
σπίτια είχαν λύσει με τις τότε συνθήκες 
πρόβλημα των σκεπασμάτων του ύπνου. 
Από γνεσμένο τραγόμαλλο υφαίνονταν 
τα τσόλια που μετά από το πέρασμά 
τους στην νεροτριβή αποχτούσαν και 
αποτελούσαν ένα χοντρό και αδιαπέρα-
στο από το κρύο σκέπασμα που τις πιο 
πολλές φορές ήταν μονοκόμματο και 
στον ύπνο εκάλυπτε όλη την οικογένεια. 
Πράγματι τις φορές αυτές αφού στο πά-
τωμα στρωνόταν το αποκάτω στρωσίδι 
που συνήθως ήταν κουρελές (κορδε-
λούδες) ή ανάλογο υφαντό λεπτό, από 

πάνω μονοκόμματα ριχνόταν το τσόλι 
και κάτω απ’ αυτό έβρισκε τη θαλπωρή 
του ύπνου ολόκληρη η οικογένεια στη 
σειρά. Πρώτα το ζευγάρι, ο πατέρας και 
η μάνα και στη συνέχεια τα παιδιά στη 
γραμμή κατά σειρά ηλικίας. Για τους 
μουσαφιρέους είχαν μονά ή διπλά τσό-
λια και τους έστρωναν χωριστά.
Μέσα στην ανέχεια και τη φτώχεια 

που έδερνε τότε τον κόσμο αυτή ήταν η 
λύση. Από το τσόλι ξεπήδησε η μαγική 
λέξη Τσολιάς. Στην αρχή εσήμαινε τον 
γεροδεμένο, τον ευσταλή νέο, τον άφο-
βο με το χάρισμα της παλικαριάς, που 
ενδιαιτόταν σκεπασμένος κάτω από το 
τσόλι. Σιγά-σιγά όμως πήρε το χαρα-
κτήρα του ήρωα, του άφοβου στρατιώ-
τη - πολεμιστή με την αμφίεση του ντου-

λαμά και των τσαρουχιών και τις τεντω-
μένες κάλτσες. Σε όλους τους πολέμους 
που μπερδεύτηκε η Ελλάδα το μεγάλο 
ατού της πολεμικής ανδρείας το είχαν οι 
τσολιάδες: «Εν δυό, εν δυό φουστανέλα, 
τσαρούχ’ ψώνια μεσ’, καμάρ’ λεβεντιά 
περιφάνεια στ’ Ολύμπου ψηλά τις κορ-
φές». Να κλείσουμε ηρωικά το γραπτό 
μας παραθέτοντας τους στίχους του τρα-
γουδιού της Βέμπο: 

- Πού είσαι ωρέ Μενίτο; 
- Κρυμμένος στη σπηλιά 
- Κατέβα παρακάτω 
- Φοβάμαι τον τσολιά.

Χ.-

ΤΟ ΤΣΟΛΙ

ΤΟ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΑΣ

ΠΡΟΣ
Εφημερίδα «Καστελλιώτι-

κα Νέα» 
Κύριε Διευθυντά,
Απαντώντας σε δημοσίευμα 

της Εφημερίδας σας (αρ. φύλ-
λου 270) σχετικά με το «Χάνι 
Ζαγγανά», θέτω υπ’ όψιν σας, 
τα ακόλουθα, προς ενημέρωση 
του αναγνωστικού σας κοινού 
και ιδιαιτέρως των απανταχού 
Καστελλιωτών.

Για το συγκεκριμένο λοιπόν 
θέμα που ζητήσατε απ’ την 
κοινότητα να αναλάβει πρω-
τοβουλία «άρσης της παρα-
νομίας», το έφερα στο τοπικό 
συμβούλιο και συζητήθηκε 
στις 12/9/2020.

Παρόντες ήταν και οι εμπλε-
κόμενοι Ιωάννης Χαλατσάς και 
ο υιός του Βασίλης Χαλατσάς.

Ο υπογράφων, έχοντας πρώ-
του βαθμού συγγένεια με τους 
ανωτέρω και τηρώντας τις σχε-
τικές διατάξεις του νόμου, ούτε 
έλαβα τον λόγο, ούτε ψήφισα 
κατά την επακολουθήσασα 
ψηφοφορία προς λήψη από-
φασης.

Σε τοποθετήσεις προβήκανε 
οι σύμβουλοι και οι εμπλεκό-
μενοι στην κατά το άρθρο της 
Εφημερίδας παρανομία.

Οι τελευταίοι παρουσίασαν 
έγγραφα και αναφέρθηκαν 
στην πηγή νερού που μέχρι 
πρότινος βρισκόταν στη θέση 
«Κάλανος» στη ρίζα του πλα-
τάνου, αλλά τώρα δεν υπάρχει 
και υποστήριξαν ότι το νερό 
έχει χαθεί σε σημείο που ούτε 
και οι ίδιοι γνώριζαν.

Στη ψηφοφορία για την από-
φαση, εμού απέχοντος για τους 
προαναφερθέντες λόγους, έγι-
ναν δεκτές οι εξηγήσεις των 

εμπλεκομένων με ομοφωνία 
από τους παριστάμενους συμ-
βούλους.

ΓΕΩΡΓ. ΧΑΛΑΤΣΑΣ
Πρόεδρος Κοινότητας
Kαστελλίων Φωκίδας

Αγαπητοί συγχωριανοί,
Θέλοντας να σας ενημερώ-

σω σαν φυσικό πρόσωπο και 
όχι σαν Πρόεδρος της Κοινότη-
τας του χωριού μας,σχετικά με 
το άρθρο της εφημερίδας «Κα-
στελλιώτικα Νέα» για το Χάνι 
Ζαγγανά, έχω να σας γνωρίσω 
τα εξής:

Στο κτήμα «Χάνι Ζαγγανά» 
ύστερα από δικαστική διαμάχη 
με το δημόσιο οριοθετήθηκε 
η έκταση οριστικά και αμετά-
κλητα.

Η διαμάχη αυτή ξεκίνησε 
το 1993 μετά το θάνατο του 
πατέρα μου και προξενήθηκε 
από ένα μέλος των συγκλη-
ρονόμων με την απόκρυψη 
της πηγής του νερού και την 
επέμβαση της τότε κοινότητας 
και του Ελληνικού δημοσίου, 
τα οποία πριν, ποτέ δεν είχε 
καμία αξίωση επί των ορίων 
του κτήματος.

Θέλω να σας γνωρίσω ότι 
ο νόμος είναι ρητός και ποτέ 
κανένα νερό από τρεχούμενη 
φυσική πηγή δεν ανήκει σε κα-
νέναν παρά μόνον στην κοινω-
νία και τη φύση.

Σαν φυσικό πρόσωπο έχω 
κάνει όλες τις διαδικασίες απε-
λευθέρωσης του νερού που 
προξενήθηκε πάλι τα αμέσως 
προηγούμενα χρόνια απ’ την 
οικογένεια του ίδιου μέλους 
συγκληρονόμων, απευθυνόμε-
νος σε όλες τις αρχές όχι μόνο 
του τόπου αλλά και της πα-

τρίδας.
Πάρα πολλοί που δεν γνω-

ρίζουν θεωρούν και ίσως να 
θέλουν να είναι έτσι, -ότι πρό-
κειται περί μιας ενδοοικογενει-
ακής διαμάχης- πράγμα που 
είναι μέγα λάθος και ψεύδος.

Αυτοί όμως που γνωρίζουν 
και είναι πάρα πολλοί, ξέρουν 
ότι πρόκειται περί μιας διαμά-
χης μιας οικογένειας με την 
κοινωνία.

Υπάρχουν όμως και αρκετοί 
που ακολουθούν την πεπατη-
μένη και με τον χωροφύλαξ και 
με τον αστυφύλαξ.

Αυτοί που λειτουργούν όμως 
έτσι, ίσως δεν γνωρίζουν ότι τα 
παιδιά, τα εγγόνια και οι επό-
μενες γενιές θα στερηθούν ένα 
νεράκι που ξεδιψούσε χιλιάδες 
κόσμο εις τους αιώνες των αιώ-
νων και θα πρέπει να ξεδιψάει 
και τους επόμενους.

Εγώ λοιπόν θέλοντας να 
αφήσω στους επόμενους, ό,τι 
βρήκα από τους προγόνους 
και επειδή σαν συνιδιοκτήτης 
γνωρίζω επ’ ακριβώς ότι το 
νερό δε χάθηκε έτσι ξαφνικά, 
μπορώ άμεσα με την αδελφή 
μου να υποδείξουμε στις αρχές 
πού βρίσκεται το νερό.

Επίσης κάτι που οι επαΐοντες 
των δημοσίων υπηρεσιών δεν 
εξέτασαν καλά και το πέρα-
σαν εξ απαλών ονύχων είναι 
ότι το νερό επειδή είναι κοινής 
ωφέλειας, θα μπορούσε αφού 
εις εκ των συνιδιοκτητών του 
κτήματος το αποκρύβει παρα-
νόμως, να κάνει αναγκαστική 
απαλλοτρίωση του χώρου της 
πηγής έχοντας την συγκατάθε-
ση των δύο εκ των τριών συνι-
διοκτητών και να πίνει πάλι η 
κοινωνία το νεράκι που έπινε 
εις τους αιώνες.

Θεωρώ ότι το μέγιστο αυτό 
αγαθό της φύσης δεν μπορεί 
να το στερήσει κανείς απ’ τον 
συνάνθρωπο, τα ζώα και τα 
οικοσύστημα.

Γεώργιος Χαλατσάς

ΖΗΤΑΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΛΩΝ ΣΑΣ 
ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ 
«Κ.Ν.» ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΦΥΛΛΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ 
ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ, ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ 57 ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΧΡΟΝΙΑ.

Ανταποκριθείτε στην έκκλησή μας.

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ - ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2020
Της δημοσιογράφου Χριστιάνας Σταματέλου – Κυπουργού
Το καλοκαίρι του 2020, αυτό που θα θυμόμαστε πάντα ως το 

καλοκαίρι του COVID 19, ή του «κωρονοϊού» για πολλούς, ήταν 
ένα διαφορετικό καλοκαίρι για όλους, αλλά και για τo χωριό μας. 
Έσφυζε από ζωντάνια, τα σπίτια «άνοιξαν» από πολύ νωρίς και 
ήταν πολλά περισσότερα από ότι άλλα καλοκαίρια. Νεολαία, μα-
θητές, φοιτητές, άφησαν τα νησιά που επισκέπτονταν συνήθως και 
προτίμησαν την «ασφάλεια του σπιτιού του παππού στο χωριό». 
Γέμιζαν κάθε μέρα τα μαγαζιά, οι ταβέρνες, τα καφενεία, άσε που 
χρειαζόταν, ειδικά εκεί στο 15Αύγουστο να κάνεις και κράτηση για 
τραπέζι. Αλλά και οι εργαζόμενοι γονείς φρόντισαν να στείλουν 
νωρίς-νωρίς τα ανήλικα στους ευτυχισμένους παππούδες, προκει-
μένου αυτά να περάσουν με ασφάλεια ένα ιδιαίτερα αμφιλεγόμενο 
καλοκαίρι.
Είδαμε όμορφες εικόνες χαράς. Ατελείωτες παρέες νέων παι-

διών να γεμίζουν τα καφενεία κάθε βράδυ. Χαρές, γέλια, συζητή-
σεις με συνοδεία μουσικής ως το χάραμα. Για να ακριβολογούμε 
ως το πρωί, όπου γινόταν κάτι σαν άτυπη «αλλαγή φρουράς», όταν 
ερχόταν η ώρα των σταθερών πελατών, για να πιουν το καφεδάκι 
των 8 π.μ.
Είδαμε ακόμη παππούδες με μπόλικα εγγόνια ν’ απολαμβάνουν 

φρεσκοτηγανισμένες πατάτες, σουβλάκια, πίτες και χωριάτικη στα 
καφενεία και τις ταβέρνες μας. Είδαμε συγγενείς και φίλους ν’ 
ανταμώνουν με χαρά, χωρίς αγκαλιές, χωρίς πανηγύρια και γλέ-
ντια, αλλά ευτυχισμένους και κυρίως ασφαλείς.
Τελικά έμοιαζε πως όλοι απολάμβαναν το κουκούλι προστασί-

ας και ασφάλειας που παρέχει η πατρογονική εστία. Κάπως έτσι, 
και κυρίως με χαμόγελα, πέρασε το καλοκαίρι. Σαφώς σε όλους 
υπέβοσκε η δεύτερη σκέψη της ανασφάλειας ενός χειμώνα πανδη-
μίας που ήταν προ των πυλών, όμως η χαρά του χωριού, τα έσβηνε 
προσωρινά. Κι ήρθε το φθινόπωρο και όλοι τράβηξαν το δρόμο της 
επιστροφής...
Κάπως έτσι φτάσαμε στο lockdown του Νοεμβρίου. Μόνο που 

τώρα δεν ήταν έκπληξη, όπως τον Μάρτιο, γι’ αυτό και πολλοί 
-μάλλον όσοι μπορούσαν- πήραν εγκαίρως τα μέτρα τους κι επέ-
στρεψαν στο χωριό. Από την 28η Οκτωβρίου, άρχισε η επιστροφή. 
Και ξεχειμώνιασαν στο χωριό. Άνοιξαν πάλι τα σπίτια, γέμισαν 
προμήθειες, οργανώθηκαν οι νοικοκυραίοι κι «οχυρώθηκαν» στην 
ασφάλεια του χωριού. Συντριπτική πλειοψηφία οι συνταξιούχοι της 
Αθήνας, αλλά και όσοι, λόγω των συνθηκών, δεν μπορούσαν να ερ-
γαστούν στην πόλη. Φυσικά ανάμεσα σ’ αυτούς υπήρχαν κι εκείνοι 
οι συνταξιούχοι που πήραν «απαγορευτικό» από τα παιδιά τους, 
που από το καλοκαίρι ήταν αδιαπραγμάτευτα: «στην Αθήνα με κο-
ρωνοϊό, δεν γυρίζεις!»
Την ευχάριστη και άνετη διαμονή στο χωριό μας εξασφάλιζε η 

αλληλεγγύη της μικρής κοινωνίας, το όμορφο - ασφαλές περιβάλ-
λον, η επάρκεια αγαθών που παρέχει η τοπική αγορά του (super 
market - χασάπικο - πλανόδιοι που προμηθεύουν επιπλέον λαχα-
νικά, ψάρια, ψωμί κλπ). Και το πολύ βασικό στις μέρες μας η δια-
δικτυακή επικοινωνία. Κάθε σπιτικό διαθέτει πια τον υπολογιστή 
του, το smart phone του. Σε τι διέφερε λοιπόν η ψυχαγωγία ή η 
ενημέρωση ενός κατοίκου του χωριού μας από κάποιον που ζει 
αντίστοιχα σε μια μεγαλούπολη στις μέρες της καραντίνας;
Δύσκολο ν’ απαντήσεις. Τα συνδρομητικά κανάλια, ο πλούτος 
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ΓΑΜΟΙ
Ο Γιάννης Νικολάου Μα-

κρής και η Αναστασία Ευαγ. 
Δροσίδη παντρεύτηκαν με 
πολιτικό γάμο στις 26 Αυ-
γούστου 2020 στην Καλαμα-
ριά Θεσσαλονίκης.
Τα «Κ.Ν.» τους εύχονται να 

ζήσουν και να ευτυχήσουν.

ΘΑΝΑΤΟΙ
- Πέθανε και κηδεύτηκε 

στον Μπράλλο η Ασημούλα 
Ταξ. Πατέλη - Κοπελιά, ετών 
84.

- Πέθανε και κηδεύτηκε 
στα Καστέλλια στις 7 Ιουνίου 
2020 η Μαρία Γεωργίου Πέ-
τρου, ετών 87.

- Πέθανε και κηδεύτηκε 
στην Αθήνα στις 11 Ιουλίου 
2020 η Αλεξάντρα Ζαχ. Τσα-
κρή - Αναγνωστοπούλου.

- Πέθανε και κηδεύτηκε 
στα Καστέλλια στις 27 Ιου-
λίου 2020 ο Νικόλαος Κοτσι-
μπός, ετών 87.

- Πέθανε και κηδεύτηκε 
στα Καστέλλια στις 2 Σε-
πτεμβρίου 2020 η Γιαννίτσα 
Βασ. Χαλατσά, ετών 99.

- Πέθανε και κηδεύτηκε 
στα Καστέλλια στις 23 Σε-
πτεμβρίου 2020 η Ελένη - 
Μαρία Τσίκα, ετών 47.

- Πέθανε και κηδεύτηκε 
στα Καστέλλια στις 6 Οκτω-
βρίου 2020, η Μαρία Σεγδί-
τσα, ετών 86.

- Πέθανε και κηδεύτηκε 
στα Καστέλλια στις 6 Οκτω-
βρίου 2020 η Ευαγγελία Κο-
ρομπίλη, ετών 95.

- Πέθανε και κηδεύτηκε 
στη Λαμία η Μαρία, σύζυγος 
Βασίλη Λευκαδίτη.

- Πέθανε και κηδεύτηκε 
στα Καστέλλια ο Αλέξανδρος 
Παπαρρόδου, γιος της Μαρί-
ας Λευκαδίτη, ετών 68.

- Πέθανε και κηδεύτηκε 
στα Καστέλλια την 1η Δεκεμ-
βρίου 2020 ο Κώστας Προ-
βιάς, ετών 79.

- Πέθανε στην Αθήνα και 
κηδεύτηκε στα Καστέλλια 
στις 19 Νοεμβρίου 2020, η 
Ζωή Δανιήλ, ετών 82. Ήταν 
κόρη του Σταμάτη Μπάκα.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΑΕΙ
- Ο Ιάσονας Ευαγγέλου Δι-

έννης πέτυχε 3ος στο Τμήμα 
Τοπογράφων Μηχανικών 

του Εθνικού Μετσοβίου Πο-
λυτεχνείου.

- Ο Ευθύμιος Μιχαήλ γιος 
του Δημήτρη Μιχαήλ και 
της Βίκυς Κουτρούμπα πέτυ-
χε στο Τμήμα Πληροφορικής 
και Τηλεπικοινωνιών Λαμίας 
στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλί-
ας. 

-   Η Χρυσούλα Μαλαγρά-
κη, κόρη της Μαρίας Μαρ-
γώνη και του Ευθύμιου Μα-

λαγράκη, πέτυχε στο Τμήμα 
Χημείας του Πανεπιστημίου 
Πατρών. Η Χρυσούλα είναι 
εγγονή της Χαραλαμπίας και 
του Κωνσταντίνου Μαργώνη 
και δισεγγονή της Μαρίας Κ. 
Σεγδίτσα.
Τα «Κ.Ν.» τους συγχαί-

ρουν και τους εύχονται καλή 
πρόοδο.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
Η Επιτροπή Διαχείρισης 

της Δημοτικής Βιβλιοθήκης 
Καστελλίων ευχαριστεί θερ-
μά τους:

- Ιωάννα Δικαιούλα καιΠά-
νο Θωμαΐδη (φίλους της Χρι-
στιάνας και Γιάννη Κυπουρ-
γού) για την προσφορά μεγά-

λου αριθμού (πάνω από 600) 
βιβλίων λογοτεχνικών, ιστο-
ρικών, λαογραφικών κλπ.

- Μαρία Καρακλιούμη για 
την προσφορά αριθμού βι-
βλίων των εκδόσεων «ΛΙΒΑ-
ΝΗ».

- Παναγιώτη Π. Μερμίρη 
για τη δεύτερη προσφορά 
αριθμού βιβλίων.

- Ευχαριστεί ιδιαίτερα τον 

Παναγιώτη Π. Μερμίρη για 
την παροχή εργασιών στη Βι-
βλιοθήκη και συγκεκριμένα: 
ενιαία σύνδεση εξωτερικών 
προβολέων, εγκατάσταση 
γραμμών τηλεφώνων και 
internet κ.λπ.

Η Επιτροπή Διαχείρισης
- Ο σύζυγος της Ελένης 

Τσίκα Βασίλης Δαμάσκος 
και η κόρη της Χριστίνα θέ-

λουν να ευχαριστήσουν από 
τα βάθη της ψυχής τους τον 
ιερέα του χωριού μας παπα-
Κώστα Κάντζο, καθώς και 
όλους τους συγχωριανούς 
τους για την ηθική και οι-
κονομική συμπαράσταση για 
την απώλειά μας.

Με εκτίμηση
Βασίλης και Χριστίνα

Δαμάσκου

Τριμηνιαία Έκδοση
«ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ»

Ιδιοκτησίας του
Προοδευτικού Συλλόγου

«ΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ»
Οδός Σίνα & Δαφνομήλη 1Α
Αθήνα – Τ.Κ. 106 80
Α.Φ.Μ. 090381071
ΚΩΔΙΚΟΣ: 4490

Εκδότης
ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΟΦΟΡΟΣ

Τηλ.: 6938-713290

E-mail: stoforos@yahoo.com

Δ/νση - Σύνταξη
Βαγγέλης Κωτσίκης

E-mail: kotsikisv@gmail.com

Υπεύθυνος ηλεκτρονικών μέσων
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Θ. ΜΠΑΣΙΟΣ
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Ηλεκτρονική σελ/ση
Εκτύπωση

ΑΦΟΙ ZOYΜΠΟΥΛΗ Ο.Ε.
Γερανίου 7-2ος όροφος
Τηλ.-Fax: 210-5238107
Ε-mail: costaszl@yahoo.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
• Τα ενυπόγραφα κείμε-

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

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

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

• Τα κείμενα δεν επιστρέ-
φονται.

Αυτοί που μας έφυγαν

Κο ι ν ω ν ι κ ά

ΝΙΚΟΣ
ΠΑΝ. ΚΟΤΣΙΜΠΟΣ
Ένας ακόμη Καστελλιώτης ο 

Νικόλαος Π. Κοτσιμπός έφυ-
γε από κοντά μας. Πέθανε σε 

ηλικία 87 ετών και κηδεύτηκε 
στα Καστέλλια στις 27 Ιουλίου 
2020. Έζησε στο χωριό στην 
αρχή ως αγρότης και στη συνέ-
χεια ως μόνιμος αγροφύλακας. 
Ήταν ένας ήσυχος και χαμη-
λών τόνων άνθρωπος, πολύ 
εργατικός και αυστηρά τυπικός 
στην εκτέλεση των καθηκόντων 
ως υπαλλήλου της αγροφυλα-
κής. Παντρεύτηκε και με τη 
σύζυγό του Βούλα απόκτησαν 
τρία παιδιά. Υπήρξε καλός σύ-
ζυγος και πατέρας. Είχε όμως 
την ατυχία να χάσει τον έναν 
γιο του σε ηλικία μόνο 24 ετών 
σε αυτοκινητιστικό ατύχημα, 
πράγμα που όπως ήταν φυσικό 
τον συνέτριψε ψυχικά.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα 

που τον σκέπασε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΖΑΧ. ΤΣΑΚΡΗ

Στις 11 Ιουλίου, έφυγε από 
κοντά μας, για το μεγάλο ταξί-
δι, η Αλεξάνδρα Τσακρή - Ανα-
γνωστοπούλου, ιατρός, κόρη 

του αείμνηστου ιατρού Ζαχαρία 
Τσακρή και της Δέσποινας Τσα-
κρή και εγγονή του ιατρού των 
Καστελλίων Γεωργίου Παπαγε-
ωργίου. Η εξόδιος ακολουθία 
και ταφή έγιναν στο νεκροτα-
φείο του Παπάγου στην Αθήνα. 
Η Αλεξάνδρα ήταν ένας ξε-

χωριστός άνθρωπος γεμάτος 
καλοσύνη και αγάπη για όλους. 
Διέπρεψε στην επαγγελματι-
κή της καριέρα αλλά και στην 

οικογενειακή. Με τον σύζυγό 
της Νίκο Αναγνωστόπουλο, κα-
ταξιωμένο ιατρό αιματολόγο, 
δημιούργησαν μια ωραία οικο-
γένεια και ευτύχησε να δει απο-
κατεστημένες τις κόρες της, την 
Ελένη και την Δέσποινα φαρ-
μακοποιοί και οι δυο, που της 
χάρισαν έξι υπέροχα εγγονάκια 
που τα λάτρευε και εκείνα της 
ανταπέδιδαν την αγάπη τους. 
Προσέφερε τη βοήθειά της με 
αφοσίωση στους ασθενείς της. 
Και σε όσους την είχαν ανάγκη, 
πάντα με έναν καλό λόγο και 
ένα χαμόγελο. Χαμηλών τόνων 
αλλά ουσιαστική και παραγωγι-
κή, χωρίς να διαμαρτύρεται για 
τις δυσκολίες και τα απρόοπτα 
της ζωής. Ήταν ο αφανής ήρω-
ας που θα προσέτρεχε με την 
ουσιαστική της και διακριτική 
βοήθεια, σε κάθε δυσκολία. 
Γι’ αυτό και ήταν πολύ αγαπη-
τή από τους ασθενείς της, τους 
συναδέλφους της, τους συγγε-
νείς τους και τους φίλους της. 
Όλοι έχουμε στο νου μας την 
αγνότητα και την ευγένειά της 
ψυχής της, την πραότητα, την 
απέραντη καλοσύνη της και την 
αγάπη που μας έδινε. Αγαπού-
σε τον πατρογονικό της τόπο τα 
Καστέλλια, όπου πέρασε πολύ 
χρόνο από τα παιδικά της χρό-
νια. Και συχνά ανέτρεχε στις 
αναμνήσεις της εκεί. 

Για την Αλεξάνδρα

Πολυαγαπημένη μας Αλε-
ξάνδρα. Είναι βαριά η απουσία 
σου και μας πονάει πολύ όλους 
ο αποχωρισμός σου. Ήσουν 
πραγματικά ένας ξεχωριστός 
άνθρωπος, γεμάτος από αγά-
πη, γλυκύτητα, ευαισθησία, ατέ-
λειωτη καλοσύνη, εντιμότητα, 
υπευθυνότητα, πραότητα, στω-
ικότητα, δικαιοσύνη, γνώση, 
ευγένεια χαρακτήρα και ψυχής, 
με ηθικές και συναισθηματικές 
αξίες.
Άριστη επιστήμων, προσκολ-

λημένη και αφοσιωμένη στο 
λειτούργημα που επιτελούσες 
σαν γιατρός στις αξίες της ζωής. 
Στην οικογένειά σου, στους 
συγγενείς και τους φίλους σου, 
διατηρώντας πάντα τις ηθικές 
και παραδοσιακές αξίες που 
σου δίδαξε και σε ενέπνευσε η 
οικογένειά σου. Για όλους είχες 
μόνο ένα καλό λόγο να πεις και 
ένα χαμόγελο να τους χαρίσεις. 
Παντού διατηρούσες τις ισορ-
ροπίες με το δικό σου ήρεμο 
δυναμισμό. Ήσουν ακούραστη 
αγωνιστής στη ζωή σου, βαθειά 
συναισθηματική, διακριτική και 
αυθεντική. Ήσουν περήφανη 
για τους δικούς σου ανθρώπους 
και τους τιμούσες με το δικό 
σου μοναδικό τρόπο. Έφυγες 
γλυκά, ήρεμα, γαλήνια, όπως 
έζησες για τη γειτονιά των Αγ-
γέλων με τους πιο αγαπημένους 
σου ανθρώπους στο πλευρό 
σου. 
Έφυγες αφήνοντάς μας ένα 

μεγάλο κενό και την αίσθηση 

ότι δεν ζήσαμε όσα θα θέλαμε. 
Μας έδωσες πολλά αλλά δεν 
πρόλαβες να πάρεις αυτά που 
σου αντιστοιχούσαν. Έφυγες 
νωρίς... Νοιώθουμε όμως ότι 
είσαι κοντά μας. Και μας ακούς, 
λίγο πιο ψηλά, από όλους μας, 
όπως και όταν ζούσες. Θα σε 
θυμόμαστε με υπερηφάνεια και 
τρυφερότητα. 
Καλό σου ταξίδι αδελφούλα 

μου. Θα ζεις πάντα στη σκέψη 
μας και στην καρδιά μας. Εύ-
χομαι να είναι ελαφρύ το χώμα 
που σε σκεπάζει.

Μαρία Τσακρή - Παΐζη

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
ΒΑΣ. ΧΑΛΑΤΣΑ

Πλήρης ημερών την 2 Σε-
πτεμβρίου 2020 έφυγε από κο-
ντά μας η σεβαστή σε όλους 

Γιαννίτσα Βασ. Χαλατσά. Η 
μεταστάσα υπήρξε υπόδειγ-
μα μητέρας και συζύγου και 
η απεριόριστη εκτίμηση όλων 
ήτο το καταστάλαγμα αυτής της 
αναγνώρισης. Για εμένα όμως 
η Γιαννίτσα ήταν ένα ζωντανό 
πολυαγαπημένο κομμάτι της 
ζωής μου. Κάθε καλοκαίρι επί 
σειρά ετών, μαζί με τον αεί-
μνηστο εξάδερφο Παναγιώτη 
Κοτσιμπό από την πρώτη μέχρι 
τις δεκαπέντε κάθε Σεπτέμβρη 
κάναμε τις διακοπές μας στο 
Χάνι Ζαγγανά. Όλη η μέριμνα 
της παραμονής μας, της δια-
τροφής και της εξυπηρέτησής 
μας με απεριόριστη στοργική 
φροντίδα την είχε η Γιαννίτσα. 
Ακάματη και με εγκάρδια προ-
θυμία και καλωσύνη πρόσεχε 
το παραμικρό, ώστε η παραμο-
νή μας όχι μόνο να είναι άνετη 
και ευχάριστη, αλλά ιδεώδης, 
πλούσια σε όλα, απρόσκοπτη 
και αληθινή. Η καλύβα στην 
οποία μέναμε έμοιαζε με μο-
τέλ με τη φροντίδα της στις 
λεπτομέρειες. Μένουν αλησμό-
νητα τα μαγειρέματα της και η 
φροντίδα της. Όταν ερχόταν το 
τέλος  και η ώρα του καλοκαι-
ρινού αποχωρισμού μας δύο-
τρεις ημέρες ενωρίτερα έβλε-
πες την αληθινή της οδύνη του 
αποχωρισμού μας που και γι’ 
αυτήν περισσότερο εσήμαινε το 
τέλος του καλοκαιριού.
Ώρα σου καλή Γιαννίτσα! 

Πώς να σε ξεχάσουμε. Ας 
είσαι ήρεμη και ευτυχισμένη 
εκεί που είσαι και τα παιδιά 
και εγγόνια σου με το σεβα-
σμό και την αγάπη τους να σε 
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΟΙΚΟΠΕΔΟ

Μέσα στον οικισμό Κα-
στελλίων και στο κέντρο 
του χωριού πωλείται ΟΙ-
ΚΟΠΕΔΟ 450 τ.μ. άρτιο και 
οικοδομήσιμο. Είναι καλή 
ευκαιρία.

Πληροφορίες: Κιν. 690 
6597610

Αυτοί που μας έφυγαν
θυμούνται και να 
σ’ ευγνωμονούν 

όπως και εμείς.
Δημήτρης Χαλατσάς

* * *
(Αντί επικηδείου)

Συνηθίζεται στις κηδείες κά-
ποιος να βγάζει έναν επικήδειο 
λόγο, εκθειάζοντας τα προσό-
ντα του μακαρίτη, ιδίως, όταν 
αυτός υπήρξε σπουδαίος άν-
θρωπος, πολιτικός, επιστήμων, 
καλλιτέχνης κτλ.
Εγώ τώρα, που πήρα το λόγο, 

τι θα βρω να πω γι’ αυτήν εδώ 
τη ψυχούλα, που ούτε πολιτι-
κός ήταν, ούτε επιστήμων, ούτε 
καλλιτέχνης;
Όμως, δεν θα χρειαστεί να 

ψάξω να βρω τα κατάλληλα 
λόγια για να εγκωμιάσω τη 
Γιαννίτσα. Θα επαναλάβω μό-
νον αυτό που πάντοτε αισθα-
νόμουν, αυτό που πάντα έλεγα. 
Μια λέξη μονάχα: Ανθρωπιά! 
Αυτό τα λέει όλα
Δεν είναι εύκολο να έχεις 

ανθρωπιά. Όλοι είμαστε άν-
θρωποι, αφού βαδίζουμε στα 
δύο πόδια, αλλά δεν έχουμε 
όλοι ανθρωπιά. Η Γιαννίτσα Χ. 
μέσα στην άδολη καρδιά της 
είχε ανθρωπιά.
Είχε τα χαρίσματα των αγα-

θών ανθρώπων, όσα δε δια-
θέτουν πολλοί από αυτούς που 
θεωρούμε σπουδαίους. Με τον 
καλό λόγο στο στόμα, με το 
χαμόγελο στα χείλη, ακόμη και 
για κείνους που την αδικού-
σαν. Έτοιμη να συνδράμει, να 
βοηθήσει. Δεν παραπονιόταv 
ποτέ για κανένα και για τίποτα. 
Ήταν ανεξίκακη.
Έχουνε να λένε για τη Γιαν-

νίτσα Χ. όλοι όσοι τη γνώρισαν 
από κοντά, από Κουκουβίστα 
και Καστέλλια, τα γύρω χω-
ριά και ακόμα μακρύτερα. Το 
Χάνι Ζαγγανά είχε ταυτιστεί με 
τη δραστήρια και καλοσυνάτη 
παρουσία της.
Στη μακρόχρονη πορεία της 

πάνω στη γη πέρασε βάσανα 
πολλά. Οι κατακτητές εκτέλε-
σαν το πατέρα της, έκαψαν το 
σπίτι και άφησαν τα ορφανά 
χωρίς στέγη, χωρίς ψωμί. χω-
ρίς προστασία.
Πέρασε μέσα από τη φωτιά 

της Κατοχής και του Εμφυλίου 
και αργότερα μέσα από βα-
σανιστική φτώχια, κυριολεκτι-
κά μαρτύρησε, αλλά στάθηκε 
όρθια δίπλα στον άντρα και 
στα παιδιά της. Αξιοπρεπής 
γυναίκα.
Έγραφα  κάπο τ ε  σ τα 

KAΣΤΕΛΛΙΩTIKA ΝΕΑ, όταν 
το Ελληνικό Δημόσιο βάλθηκε 
να της πάρει το Χάνι, ότι αν η 
Γιαννιτσά Χ. ζούσε. σε. άλλη 
χώρα, όπου αμείβεται ο αν-
θρώπινος μόχθος, θα είχε γίνει 
πλούσια με τα άξια χεράκια 
της και το κοφτερό μυαλό της, 
κοφτερό μέχρι την τελευταία 
πνοή.
Τον τελευταίο καιρό, έζησε 

καθηλωμένη στο κρεβάτι, γιατί 
είχε τραυματιστεί από πτώση - 
δεν την είχε ο τόπος που λέμε 
- πονούσε χωρίς διαμαρτυρίες 
χωρίς γογγυσμούς.
Ξεψύχησε ήσυχα, χάρη στις 

φροντίδες ιδίως του Γιώργου 
της, που ευτύχησε, πριν κλεί-
σει τα μάτια, να τον δει άξιο 
Πρόεδρο του χωριού.
Γιαννίτσα Χ. σε θυμάμαι 

νυφούλα όμορφη να ξεπεζεύ-
εις και να πατάς την Καστελ-

λιώτικη γη, όπου έριξες ρίζες 
βαθιές, άπλωσες κλώνους και 
κλωνιά, απόχτησες παιδιά, εγ-
γόνια, δισέγγονα Έκανες το 
καθήκον σου, χωρίς να ξέρεις 
καλά καλά τι θα πει η λέξη 
καθήκον - λίγα γραμματάκια 
ήξερες.
Τώρα ήρθε η ώρα να φύγεις 

από κοντά μας και να πας εκεί 
που πάνε οι δίκαιοι, μεταξύ 
των οποίων θα σε κατατάξει, 
παρακαλάμε, ο Δίκαιος Κριτής.
Όσο για το φθαρτό κορμί, 

ας είναι ελαφρό το χώμα της 
Καστελλιώτικης γης που θα το 
σκεπάσει σε λίγο, γιατί χώμα 
είμαστε και στο χώμα επιστρέ-
φουμε.

«Χους ει και εις χουν απε-
λεύσει
Καλό σου ταξίδι, Γιαννίτσα 

Χαλατσά
Παραλίγο να ξεχάσω. Χαι-

ρετίσματα στη μάνα μου, με 
την οποία, όπως έλεγες συ-
χνά, μοιραζόσασταν από μισό 
αυγό. Είναι κι αυτό ένα μικρό 
δείγμα της μεγάλης σου καρ-
διάς που ένιωθε ευγνωμοσύνη 
για όποιον σου πρόσφερε το 
ελάχιστο.

Καλές αντάμωσες.
Γιάννης Αθ. Μακρής

ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΡΟΥ
88 χρόνια και 5 μήνες δι-

ήρκεσε το ταξίδι της γιαγιάς 
στον κόσμο τούτο. Γεννήθηκε 
στις 7 Ιανουαρίου 1932 από 

τον Γεώργιο Παπαγεωργίου 
και την Καλλιόπη (το γένος 
Παπανικολάου) με σκοπό να 
υιοθετηθεί από τη Χρυσάνθη 
και τον Χαράλαμπο Τσάκαλο. 
Έμεινε ορφανή στα 4 καθώς 
ο θετός της πατέρας έφυγε νω-
ρίς. Τον Αύγουστο του 1950 
παντρεύτηκε το Γιώργο Πέτρου 
με τον οποίο απόκτησαν δύο 
παιδιά: το Μπάμπη και τη Γία, 
οι οποίοι τους χάρισαν πέντε 
εγγόνια. 
Είχα τη χαρά να είμαι η πρώ-

τη και η μοναδική εγγονή της 
γιαγιάς διατηρώντας  το προνό-
μιο αυτό για 46 συναπτά έτη.
Η γιαγιά ήταν δύσκολος άν-

θρωπος, από συγκυρία αλλά 
και επιλογή, γνήσιο τέκνο της 
Ρούμελης.  Ήταν γυναίκα που 
με οξύνοια και ορθή κρίση, 
έλεγε την άποψή της. Δεν την 
ένοιαζε να γίνει συμπαθής και 
δεν μεμψιμοιρούσε. Αυτό ήταν 
το μεγαλύτερο μάθημα ζωής 
που μου έδωσε. Να πορεύο-
μαι στη ζωή με Ρουμελιώτικη 
μπέσα. 
Σε όλους εμάς που τη ζού-

σαμε καθημερινά θα λείπει πά-
ντα από τη ζωή και τις στιγμές 
μας, γιατί ήταν ο άνθρωπος 
που επιλέξαμε να έχουμε στο 
σύμπαν μας. 
Αντίο γιαγιά, καλό ταξίδι. 

Χαιρετισμούς στον παππού και 
το Μπάμπη. Έφυγες αθόρυβα, 
και διακριτικά. Θέλω να πι-
στεύω πως θα κάνεις σαματά 
εκεί πάνω. Σου έχω εμπιστο-
σύνη...

Μαρία Καρακλιούμη

ΜΑΡΙΑ ΣΕΓΔΙΤΣΑ
Τα δισέγγονα της Μαρίας 

Σεγδίτσα αποχαιρετούν την 
προγιαγιά τους με το δικό 
τους τρόπο.
Πριν από 86 χρόνια στις 25-

9-1934 γεννήθηκε το τέταρτο 

παιδί του Αλεξάνδρου και της 
Χαραμπούλας Παππά, η Μα-
ρία. Η Μαρία μεγάλωσε στα 
Καστέλλια σε δύσκολα χρόνια. 
Άρχισε να δουλεύει από μικρή 
στην Καστελλιώτικη γη. Πα-
ντρεύτηκε τον Κώστα Σεγδίτσα 
σε νεαρή ηλικία και απέκτησαν 
2 κόρες,την Χαραλαμπούλα 
και την Δήμητρα, αλλά και 3 
εγγόνια και 6 δισέγγονα αντί-
στοιχα.
Η «γιαγιά μάνα», όπως την 

αποκαλούσαν τα δισέγγονά της 
όταν έτρεχαν στην ζεστή αγκα-
λιά της, εξιστορούσε γεγονότα 
της ζωής της και τα δίδασκε 
μέσα από τα αινίγματα και τις 
παροιμίες της, χαρίζοντάς τους 
ευχές από τα βάθη της καρ-
διάς της. Ήταν ευαίσθητη αλλά 
με μεγάλη ψυχική δύναμη και 
αστείρευτη θέληση για ζωή.
Πάλεψε με τα προβλήματα 

της υγείας της για να χαρεί 
τους κόπους της ζωής της: τα 
παιδιά, τα εγγόνια και τα δι-
σέγγονά της. Βρισκόταν πά-
ντα δίπλα τους γεμάτη ευτυχία 
παίρνοντας χαρά και δύναμη 
από αυτά. Το καλοκαίρι, που 
πέρασε, αγωνιούσε για την 
προσπάθεια της πρώτης της 
δισέγγονης, η οποία συμμε-
τείχε στις πανελλήνιες. Με το 
αποτέλεσμα της προσπάθειας 
έλαβε τεράστια χαρά για την 
επιτυχία της στο Τμήμα Χημεί-
ας του Πανεπιστημίου Πατρών.
Έφυγε στις 6 Οκτωβρίου 

2020 μέσα στην αγκαλιά των 
παιδιών, των εγγονών και των 
δισεγγόνων της. «Γιαγιά μάνα, 
θα μας λείψεις! Θα έχουμε ως 
παντοτινή ανάμνηση τις καλο-
συνάτες ευχές σου και τα δι-
δάγματα ζωής σου!»

Τα δισέγγονά σου

ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΑ
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 

47 ετών η Ελένη-Μαρία Τσί-
κα στις 22 Σεπτεμβρίου 2020. 

Γεννήθηκε στα Καστέλλια στις 
20 Σεπτεμβρίου 1973 όπου και 
τελείωσε το Δημοτικό Σχολείο. 
Το 1985 μετά το θάνατο του 
πατέρα της μετακόμισε στο 
Βόλο όπου και εγκαταστάθηκε 
μόνιμα. Εκεί τελείωσε τη Δευ-
τεροβάθμια Εκπαίδευση και 
στη συνέχεια παντρεύτηκε το 
Βασίλη Δαμάσκο και απέκτη-
σαν μία κόρη τη Χριστίνα. Το 
2015 επέστρεψε και εγκατα-
στάθηκε μόνιμα στο χωριό οι-
κογενειακώς. Η Ελένη υπερα-
γαπούσε, λάτρευε το χωριό κι 
αυτό το ανέφερε συνέχεια σε 
κάθε παρουσιαζόμενη ευκαι-
ρία. Ο Θεός να την αναπαύσει.

ΣΗΜ.: Οι υπόλοιπες ΝΕΚΡΟ-
ΛΟΓΙΕΣ θα δημοσιευτούν στο 
επόμενο φύλλο, με την προϋπό-
θεση ότι θα μας στείλουν φωτο-
γραφίες τους. (Διευκολύνονται 
με τα Ε-mail της εφημερίδας).

OI MEΓΑΛΟΙ ΤΑΠΕΙΝΟΙ
IN MEMORIAM

Για τη θεία Δημητρούλα
Κοντολάτη

Πέρασε ένας χρόνος από 
τότε που έφυγε από κοντά μας 
μια εμβληματική φυσιογνωμία 
του χωριού μας, η θεία Δημη-
τρούλα Κοντολάτη.
Στη ζωή μας συνήθως επαι-

νούμε όλους τους μεγάλους 
που προήγαγαν τον πολιτισμό, 
την παιδεία και τις τέχνες, που 
βοήθησαν τη ζωή μας να προ-
χωρήσει. Και δικαίως.
Όμως παραβλέπουμε τα θε-

μέλια της Κοινωνίας. Αυτά είναι 
ο λαός. Οι απλοί άνθρωποι που 
σήκωσαν το βάρος της εποχής 
τους. Που πάλεψαν στο μικρό 
χωριό να κρατήσουν την ζωή, 
να την προχωρήσουν μέσα από 
δύσκολες συνθήκες. Μέσα από 
τον τρόμο του πολέμου, της 
ανέχειας, της φτώχειας, κάθε 
λογής δυστυχίας. Που επικε-
ντρώθηκαν στη δημιουργία της 
οικογένειας και στην θεμελίω-
ση των ηθικών αρχών που θα 
τους χαρακτήριζαν καθ’ όλη την 
διάρκεια της ζωής τους.
Οι άνθρωποι αυτοί αγωνίστη-

καν κάτω από αντίξοες συνθή-
κες, με έλλειψη τόσο υλικών 
όσο και πνευματικών αγαθών. 
Επρεπε με πενιχρά μέσα να 
πορευτούν, να προκόψουν στο 
χωριό τους, να αναθρέψουν και 
να μορφώσουν τα παιδιά τους 
και να τους προσφέρουν ένα 
καλύτερο μέλλον. Μέσα από 
αυτές τις δύσκολες καταστάσεις 
και τους ηρωικούς ανθρώπους, 
που πάλεψαν διαρκώς για τη δι-
άσωση των ηθικών τους αξιών 
και του τόπου που τους γέννησε 

αναδύθηκαν όλοι αυτοί οι Με-
γάλοι της Επιστήμης, Τέχνης, 
των Γραμμάτων που επαινούμε.
Για αυτό είναι χρέος της γε-

νιάς μας, να αναγνωρίσουμε 
το ψυχικό σθένος όλων αυτών 
που τους ανάθρεψαν και τους 
ανέδειξαν.
Ένας τέτοιος άνθρωπος, 

που έζησε αυτές τις δύσκο-
λες εποχές και κατόρθωσε να 
αναθρέψει με τον αείμνηστο 
σύζυγό της Στάθη Κοντολάτη 
μια μεγάλη οικογένεια ήταν η 
θεία η Δημητρούλα Κοντολάτη. 
Έδειξε μεγάλη ψυχική δύναμη 
και με τα ελάχιστα μέσα που δι-
έθετε, πάλεψε για να προσφέ-
ρει ένα καλύτερο μέλλον στα 
παιδιά της. Ήταν μία από τους 
αφανείς ήρωες που έδωσαν τις 
βάσεις για ό,τι έχουμε σήμερα, 
που από το τίποτα παρήγαγαν 
αξιόλογο έργο το οποίο απο-
δείχτηκε διαχρονικής σημασί-
ας. Μπορεί να μην είχε λάβει 
εκπαίδευση, όμως είχε όραμα 
και πίστευε σε έναν καλύτερο 
κόσμο και σε μια σωστότερη 
κοινωνία που θα είχε την αφε-
τηρία της στα παιδιά και στην 
οικογένειά της. Χωρίς ανθρώ-
πους σαν και αυτή δε θα ξέραμε 
τι σημαίνει δύναμη, θάρρος και 
όραμα.
Η θεία Δημητρούλα Κοντολά-

τη πάλεψε σαν όλους τους αν-
θρώπους του μόχθου μέσα από 
τις συνθήκες που επεφύλαξαν ή 
επέβαλαν οι καιροί, ενός φρι-
χτού παγκοσμίου πολέμου και 
εμφύλιου σπαραγμού με απρό-
βλεπτες και απροσδιόριστες 
καταστάσεις και συνέπειες.
Κρίνουμε σήμερα, το χθές, 

χωρίς να γνωρίζουμε ή να υπο-
ψιαζόμαστε τις συνθήκες της 
ζωής που επικρατούσαν τότε, 
το φόβο, το σκληρό αγώνα της 
καθημερινής επιβιώσεως των 
ανθρώπων της υπαίθρου. Και 
όλες οι μέρες ήταν δύσκολες 
διότι δεν ήξεραν τι θα ξημέ-
ρωνε η αυριανή μέρα. Η τι θα 
έφερνε και η επόμενη στιγμή 
μέσα στη δίνη του πολέμου.
Η γενιά της θείας Δημητρού-

λας Κοντολάτη κράτησε την Ελ-
λάδα όρθια, αντιμετωπίζοντας 
νικηφόρα την λαίλαπα του Ιτα-
λικού φασισμού, του Γερμανι-
κού ναζισμού και του κομμου-
νιστικού ολοκληρωτισμού.
Κατά τη διάρκεια μάλιστα 

του τελευταίου συμμετείχε και 
η ίδια με το δύστροπο μουλά-
ρι της, νέα και ανύπαντρη τότε, 
στηρίζοντας τον αγώνα του 
Εθνικού Στρατού για να κρα-
τηθεί η Ελλάδα στον Ελεύθερο 
Κόσμο, κουβαλώντας εφόδια 
δεκάδες χιλιόμετρα μακριά από 
το Καστέλλι. 
Γειτόνισσα του αειμνήστου 

παππού μου Ιωάννη Η. Κυρια-
ζή στο χωριό, θεωρώ τον εαυτό 
μου ευλογημένο που την γνώ-
ρισα περνώντας ώρες μαζί της 
με την αύρα της να πλημμυρίζει 
την ψυχή μου. Οι διηγήσεις της 
για την ζωή της στο χωριό ως 
νεαρής κοπέλας και μετέπει-
τα ως συζύγου του αειμνήστου 
Στάθη Κοντολάτη μου έχουν 
μείνει αξέχαστες. Τη θαύμαζα 
γιατί υπέμεινε με καρτερία και 
αστείρευτη ψυχική δύναμη την 
ωμότητα της εποχής της χαλυ-
βδώνοντας τον χαρακτήρα και 
την θέλησή της για την επιβίω-
ση και την προκοπή. Δούλεψε 
σκληρά και πάλεψε για την ζωή, 
την αξιοπρέπεια και την ελπίδα. 
Το φρόνημά της πάντα υψηλό, 
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Όταν λέμε περιβάλλον, δεν εννοούμε 
μόνο το σπίτι μας με το περίγυρό του, 
δηλαδή την κατοικία μας, τους κήπους 
και τα κοινόχρηστά μας με τα κατοικί-
δια ζώα, ούτε το χτίσιμο του χωριού μας 
που βρίσκεται με τους κοινόχρηστους 
δρόμους, τις πλατείες, την εκκλησία, το 
σχολείο, το Κοινοτικό Γραφείο, ούτε τα 
χωράφια με τα αμπέλια και τους οπω-
ρώνες που το περιβάλλουν, αλλά όλη 
την ευρύτερη περιοχή που συνιστά την 
κοινοτική μας Ενότητα με τα βουνά και 
τα δάση της, συνολικά περίπου είκοσι 
πέντε τετραγωνικών χιλιομέτρων.

Το περιβάλλον μας αυτό, έχει δυο ει-
δών συντελεστές, αρνητικούς και θετι-
κούς. Οι αρνητικοί συντελεστές του 
είναι τρεις: τα μεταλλεία, η ιδική μας 
(των κατοίκων) αδιαφορία γι’ αυτό, 
και η ισχνή έως μηδαμινή φροντίδα 
του από την Πολιτεία. Οι θετικοί συ-
ντελεστές του είναι: η συμμετοχή μας 
σαν χωριό στη διατήρηση και την κά-
λυψη των αναγκών της υπάρξεώς του, 
η προστασία του, και η αγάπη μας να 
διαβιώνουμε σ’ αυτό, απολαμβάνοντάς 
το. Ας ξεκινήσουμε πρώτα από τους 
αρνητικούς συντελεστές και πρώτα και 
καλύτερα από τα μεταλλεία. Ποιος έχει 
έστω την παραμικρή αντίρρηση για την 
εκμετάλλευσή τους και τα οφέλη τους. 
Αλλά ο τρόπος της εξορύξεως είναι τε-
λείως αυθαίρετος, αδιαφορώντας για 
το περιβάλλον. Στο σημείο αυτό στη 
διαχείριση και τη λειτουργία του είναι 
το ανέλεγκτο κράτος. Προκειμένου να 
αποφύγει τη λελογισμένη δαπανηρή 
υπόγεια με στοές εξόρυξή του, προ-
τιμά να αποψιλώσει το χώρο από το 
δάσος που το περιβάλλει και να πάρει 
το μετάλλευμα επιφανειακά, για να έχει 
ανταγωνιστικές τιμές στη διεθνή αγο-
ρά, χωρίς την επιβάρυνση της δαπάνης 
της υπόγειας εξόρυξης. Έτσι αιωνόβια 
δάση, όπως εκείνο το κόσμημα στης 
«Νύφης τη Λάκκα» εξαφανίζονται. Στην 
υποτυπώδη από της πλευράς της κρα-
τικής μέριμνας αποκατάστασης του 
περιβάλλοντος στα υποπροϊόντα των 
εξορύξεων (χώματα, πέτρες κλπ.) άρχι-
σε να τα δενδροφυτεύει, για να καλύψει 
την τεράστια αποψίλωση των δασών, 
με ακακίες! Αν είναι δυνατόν! Δηλαδή 
με ό,τι ευκολότερο και φθηνότερο σε 
δαπάνη γίνεται, αντί να αναδασώσει 
τους χώρους με πουρνάρια -αυτούς 
τους μαχητές, τους πολεμιστές των 
βουνών μας - που φυτρώνουν ανάμεσα 
στις πέτρες και όχι μόνο διατηρούν το 
ελάχιστο χώρο που φυτρώνουν, αλλά 
τον λιπαίνουν με την πτώση των φύλ-
λων τους, έτσι ώστε να προετοιμάζουν 
το έδαφος να διαδεχθούν τον τόπο τα 

η δίψα για ζωή και δημι-
ουργία ανεξάντλητη και η 

διάθεσή της για προσφορά τεράστια. 
 Παρά τις ελάχιστες γραμματικές της 

γνώσεις είχε δίψα για μάθηση και διά-
βαζε ασταμάτητα λογοτεχνικά βιβλία. 
Ήταν δε η ενσάρκωση της Ελληνικής 
Παραδόσεως τραγουδώντας, με έμφυ-
τη καλλιφωνία, Δημοτικά Τραγούδια με 
έναν τρόπο μοναδικό. Στην γιορτή μου 
του Σταυρού, στις 14 Σεπτεμβρίου, μου 
τηλεφωνούσε πάντα για ευχές τραγου-
δώντας μου και ένα δημοτικό τραγούδι.
Η θεία Δημητρούλα ανήκει στην γενιά 

που ποτέ δεν επεδίωξε την μάταιη από-
κτηση και κατανάλωση υλικών αγαθών, 
αλλά την αυτάρκεια και την αποταμίευ-

Αυτοί που μας έφυγαν
ση.
Η προσωπικότητά της άφησε ανεξίτη-

λη την σφραγίδα της. 
Η θεία η Δημητρούλα δεν έφυγε ποτέ 

από το Καστέλλι.
Εδωσε την μάχη στον Τόπο της και την 

κέρδισε.
Εύχομαι και η δική μου γενιά, η 

βυθισμένη στο FACEBOOK και το 
INSTAGRAMM, να φανεί αντάξια των 
Μεγάλων Ταπεινών σαν την θεία Δημη-
τρούλα Κοντολάτη.
Εύχομαι ο θεός να αναπαύσει την 

ψυχή της και ας είναι ελαφρύ το χώμα 
που την σκεπάζει.

Πικέρμι, 20.01.2020
Σταυρούλα Χ. Παπαχρήστου

ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΘΕΜΑΤΑ/ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

δέντρα του δάσους, το έλατο, οι δρύες, 
οι κέδροι και όλα τα άλλα παρόμοια. 
Αλλά η δημιουργία φυτώριων τέτοιων 
και η μεταφύτευση σημαίνει μεγάλες 
δαπάνες για τους αρμόδιους της εκ-
μετάλλευσης των ορυχείων. Πάντως 
τα μηδαμινά αυτά ημίμετρα, δεν συνι-
στούν με κανένα τρόπο αποκατάσταση 
του δάσους που εξαφάνισαν. Έτσι ούτε 
ύστερα από ένα εκατομμύριο χρόνια 
πρόκειται ο χώρος να αναδασωθεί, 
όπως ήταν προτού τον εξαφανίσουν.

Ας συνεχίσουμε με τους αρνητικούς 
συντελεστές του περιβάλλοντος. Μετά 
τα μεταλλεία ο επόμενος είναι η ιδική 
μας (των κατοίκων) αδιαφορία. Βα-
σικά διαβιούμε και διατηρούμε το πε-
ριβάλλον κατά την πορεία των οποιων-
δήποτε δραστηριοτήτων μας. Για πα-
ράδειγμα οι βοσκοί με τα κοπάδια τους 
τα ελάχιστα που απόμειναν, μπορεί να 
εμφανίζονται αδιάφοροι για το περι-
βάλλον, αλλά βασικά το σέβονται και 
φροντίζουν η συμπεριφορά τους όσο 
γίνεται να μην το φθείρει. Ή και ακόμη 
εμείς προμηθευόμαστε από τα δάση, ας 
πούμε ό,τι μας είναι απαραίτητο, όπως 
ξύλα, ξυλεία, καρπούς ή παραμένουμε 
σ’ αυτά, χωρίς να είμαστε βλαβεροί σε 
σχέση με το περιβάλλον. Από την άλλη 
μεριά κάνομε χρήση των υδάτινων πό-
ρων από το ποτάμι, τις βρύσες και τα 
πηγάδια, προσαρμοζόμενοι προς το 
περιβάλλον ανάλογα. Αντίθετα άλλου 
είδους συμπεριφορές μας δημιουρ-
γούν ένα θετικό συντελεστή προς αυτό. 
Τώρα από της πλευράς της φροντί-
δας της Πολιτείας για τη διατήρηση 
ή την προαγωγή του περιβάλλοντος, 
αυτήν δεν τη χαρακτηρίζει κανενός 
είδους πρωτοπορία για την αναδημι-
ουργία και τη βελτίωσή του παρά μόνο 
πενιχρή συμμετοχή, όταν χρειαστεί η 
λήψη μέτρων για την περίσωσή του. 
Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότη-
τα και η ωμή αλήθεια για τη συμμετοχή 
της Πολιτείας. Μοναδική παραμένει η 
γενόμενη τα παλιότερα χρόνια προ-
σπάθεια διευθετήσεως της κοίτης του 
ποταμιού, ώστε να αποφεύγεται η κάθε 
φορά αλλαγή της. Πράγματι με κοινο-
τικές δαπάνες τότε στα επίμαχα σημεία 
αλλοιώσεως της κοίτης του, είχαν τοπο-
θετηθεί στήλες από χοντρή σήτα, γεμι-
σμένες με ποταμίσια χαλίκια. Από τους 
θετικούς συντελεστές κατ’ αρχήν 
είναι και η ιδική μας διαβίωση των 
ανθρώπων να είναι προσαρμοσμένη 
με το περιβάλλον και να μην επιχειρού-
νται οποιεσδήποτε διευκολύνσεις μας 
που επιβαρύνουν το περιβάλλον. Πα-
ραδείγματος χάριν είναι απαράδεκτη 
η επιχωμάτωση και οικοπεδοποίηση 

και συνέχεια το χτίσιμο κατοικιών των 
φυσικών αγωγών που υποδέχονται και 
αποβάλλουν τα όμβρια ύδατα. Γιατί 
κάτι τέτοιο σε μια μεγάλη νεροποντή 
θα ξεσπάσει απάνω μας. Ούτε είναι 
αποδεκτή για παράδειγμα η ανέλεγκτη 
ανοικοδόμηση μέσα στο δάσος, γιατί η 
ασφάλεια μας σε περίπτωση πυρκαϊάς 
κινδυνεύει. Κατόπιν τούτου είναι αυ-
τονόητος ως βασικός θετικός συντελε-
στής του περιβάλλοντος η προστασία 
του από μέρους μας. Επίσης εξυπακού-
εται και ο τρίτος θετικός συντελεστής, 
στο περιβάλλον, δηλαδή να το απολαμ-
βάνουμε με κάθε ασφαλή τρόπο.

Δ.Χ.Χ.

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΑΤΙΚΑ 
ΚΑΙ ΜΗ

Βουβό τη φετινό καλοκαίρι στο χω-
ριό μας, ούτε παραδοσιακά πανηγύ-
ρια στο Σχολείο και την Εκκλησία ούτε 
σύγχρονα στο ποτάμι, ο κορωνοϊός μας 
άφησε χωρίς γλέντια. Οι επισκέπτες του 
χωριού μας όμως, βρήκαν άλλο τρόπο 
διασκέδασης, το ’ριξαν στο φαγοπότι. 
Ταβέρνες και καφενεία δεν πρόφταιναν 
να εξυπηρετούν τους πολυάριθμους 
πελάτες. Μέτρα κατά του κορωνοϊού 
μάλλον ανεπαρκή, ευτυχώς δεν είχαμε 
κρούσματα.

Η πανδημία όμως δεν τελείωσε, με τα 
πρώτα κρύα, θα επανέλθει πιο επιθετι-
κή, ας έχουμε τo νου μας. Κατά τα άλλα 
είχαμε μια επικίνδυνη πυρκαγιά, 200 
μέτρα ανατολικά του Αγίου Νικολάου, 
ευτυχώς που φυσούσε αντίθετος άνε-
μος και απομάκρυνε τη φωτιά από τα 
κοντινά σπίτια. Τα πυροσβεστικά οχή-
ματα όμως έπαθαν ζημιές στην προ-
σπάθειά τους να προσεγγίσουν έγκαι-
ρα την εστία της πυρκαγιάς. 

Επισημάνσεις
Η εφημερίδα μας από την αρχή του 

καλοκαιριού είχε επισημάνει την ανά-
γκη καθαρισμού των αγροτικών δρό-
μων, αλλά ούτε οι δρόμοι, ούτε τα οικό-
πεδα καθαρίσθηκαν στο σύνολό τους. 
Οι Καστελλιώτες μάλλον δεν έχουν 
συνειδητοποιήσει τον κίνδυνο που δι-
ατρέχει το χωριό μας τους καλοκαιρι-
νούς μήνες από τις πυρκαγιές, και ίσως 
να μην αποφύγουμε τα χειρότερα. Η 
φύση που κανείς πλέον δεν την εμπο-
δίζει έχει φθάσει κοντά στα σπίτια μας 
με τη μορφή οργιώδους βλάστησης. 
Η εικόνα του χωριού μας το καλοκαίρι 
ήταν αρκετά καλή. Τα σπίτια ομορφαί-
νουν, το ιατρείο καθαρίστηκε και φωτί-
στηκε, όπως και το Κοινοτικό Γραφείο 
και οι στάσεις των λεωφορείων βάφτη-
καν και διακοσμήθηκαν. Ένα σοβαρό 
πρόβλημα είναι η αποκομιδή ογκωδών 
αχρήστων οικιακών ειδών λόγω μη δι-
έλευσης πλέον του οχήματος ανοικτού 
τύπου που διατίθετο από το Δήμο. 
ΠΡΟΣΟΧΗ. Η εικόνα που είδαμε κοντά 
στον Άγιο Αθανάσιο δεν πρέπει να επα-
ναληφθεί!

Ο χώρος του πρώην
Δημοτικού Σχολείου

Το σχολείο μας έρημο και μόνο, οι 
αίθουσες των Συλλόγων κλειστές λόγω 
κορωνοϊού, όπως και η βιβλιοθήκη που 
βολοδέρνει εδώ και τέσσερα χρόνια και 
ακόμη να ανοίξει τις πόρτες στους ενδι-
αφερόμενους αναγνώστες. Η καθυστέ-
ρηση κυρίως οφείλεται στην έλλειψη 
υποστήριξης από το Δήμο Δελφών. Η 
είσοδος του Σχολείου μοιάζει περισσό-
τερο με αποθήκη παρά με χώρο εισό-
δου ενός μεγαλοπρεπούς κτιρίου που 
στεγάζει τον Πολιτιστικό Σύλλογο του 
χωριού μας, τo Σύλλογο Γυναικών και 

τη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Το φαινόμενο 
οφείλεται κυρίως στην έλλειψη απο-
θηκευτικού χώρου με συνέπεια όλα τα 
ογκώδη υλικά που χρησιμοποιούνται 
από τους Συλλόγους για τις καλοκαι-
ρινές εκδηλώσεις να τοποθετούνται σ’ 
αυτό το χώρο. Πάντως έστω και έτσι, 
η εικόνα της εισόδου θα μπορούσε να 
είναι πολύ καλύτερη με τη συνεργασία 
Συλλόγων και Βιβλιοθήκης. Το πρόβλη-
μα μπορεί να λυθεί οριστικά με την κα-
τασκευή μιας αποθήκης στον υπαίθριο 
χώρο του Σχολείου. Δεν είναι δυνατόν 
το Σχολείο των 250 τ.μ να μην διαθέτει 
ούτε ένα (Ι)τ.μ αποθηκευτικού χώρου. 
Προσωρινά το πρόβλημα θα λυνόταν 
με το κλείσιμο του κενού κάτω από τη 
σκάλα με γυψοσανίδα. Οι Σύλλογοι και 
η Κοινότητα ας συνεργασθούν για επί-
λυση του προβλήματος.

Στο Σχολείο του χωριού μας που 
όπως όλοι γνωρίζουμε έχει ιστορία 90 
ετών περίπου, πρέπει να συνεχισθεί η 
δημιουργία κοινωνικού έργου. Οι Σύλ-
λογοι σε συνεργασία με τη βιβλιοθήκη 
μπορούν να δημιουργήσουν, πέραν της 
Εκκλησίας και των καφενείων, τον τρίτο 
και καταλληλότερο χώρο συγκέντρω-
σης, επικοινωνίας, συνεργασίας και ζύ-
μωσης των προβλημάτων του χωριού 
μας, ώστε στη συνέχεια τεκμηριωμένα 
να προβάλλονται μέσω της Κοινότητας 
στο Δήμο Δελφών για υλοποίηση.

Τι ζητάμε από τον Δήμο μας
Σε ότι αφορά τον Δήμο Δελφών και 

αφού πρώτα τον παρακαλέσουμε για 
βελτίωση της υποστήριξής του προς 
το χωριό μας, να του υπενθυμίσουμε 
ότι όλα τα απόμακρα από την έδρα 
του Δήμου χωριά της Βόρειας πλευράς 
του Παρνασσού και πέραν του 51ου 
χιλιομέτρου ανήκουν στον ίδιο Δήμο 
με τους Δελφούς, την Ιτέα, το Γαλαξίδι 
κ.λπ. και δικαιούνται την ίδια, αν όχι κα-
λύτερη υποστήριξη διότι δε διαθέτουν 
τους οικονομικούς πόρους της περιο-
χής της  Άμφισσας. Επομένως πρέπει 
η Δημοτική Ενότητα κάθε περιοχής 
να διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό, 
τουλάχιστον για επαναλαμβανόμενες 
και επικίνδυνες εργασίες,όπως ειδικά 
μηχανήματα για τον καθαρισμό όλων 
των αγροτικών δρόμων, ώστε να υπάρ-
χει ευχέρεια πρόσβασης πυροσβεστι-
κών οχημάτων σε περίπτωση ανάγκης. 
Περίπτωση κινδύνου φαίνεται ότι είναι 
ο λόφος μεταξύ Γραβιάς και Καστελ-
λίων, που αν και έχει χαρακτηρισθεί 
αρχαιολογικός χώρος προ εικοσαετίας 
περίπου, δεν έχει καθαρισθεί ποτέ από 
κλαδιά και χόρτα ούτε έχει δρόμους 
πρόσβασης για μεγάλα πυροσβεστικά 
οχήματα. Σε περίπτωση πυρκαγιάς η 
καταστροφή μπορεί να είναι μεγάλη 
και στα δύο χωριά.

Επίσης πρέπει να ληφθεί μέριμνα 
ώστε η αποκατάσταση των καμένων 
λαμπτήρων του κοινοτικού φωτισμού 
να γίνεται με σύγχρονα και ασφαλή 
μέσα, ώστε να σταματήσει το φαινό-
μενο αναρρίχησης στους στύλους της 
ΔΕΗ ή με ένα τεράστιο κοντάρι από το 
έδαφος ή ακόμα χειρότερα με τοποθέ-
τηση σκάλας πάνω σε φορτηγό.

Οι τρόποι αυτοί είναι επικίνδυνοι για 
πρόκληση ατυχημάτων. Πέραν των 
ανωτέρω που ενδεικτικά αναφέραμε 
είναι γεγονός ότι όλες οι κοινότητες 
αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες στο 
έργο τους κυρίως λόγω έλλειψης μέσων 
και πόρων. Επομένως ας βοηθηθούν 
στο έργο τους, τα χωριά πρέπει να πα-
ραμείνουν λειτουργικά και τα σπίτια 
ανοικτά, η ζωή στις μεγάλες πόλεις γίνε-
ται όλο και πιο δύσκολη, όπως την περί-
οδο του κορωνοϊού που διανύουμε.

Του Συνεργάτη μας
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ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Για να θυμόμαστε...

ΑΝΤΙΘΕΤΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ

Αγαπητά «Κ.Ν»
Επιτρέψτε μου να διατυπώ-

σω μερικές παρατηρήσεις, 
αναφορικά με το τελευταίο άρ-
θρο σας «Καστελλιώτες - πρω-
τοπόροι και εξέχοντα στελέχη 
της Αντίστασης και του εμφυ-
λίου».

α. Γράφετε: «Γνωρίζουμε από 
τη στιγμή που γράφονται οι 
σειρές αυτές, ότι είναι δεδομέ-
νες οι αντιδράσεις». Φοβούμαι 
ότι αυτό συνέβη. Και ερωτώ: 
Είναι δημιουργικό και ευκταίο 
η Εφημεριδούλα μας να εξά-
πτει τα εμφυλιοπολεμικά πάθη 
και να δημιουργεί αντιδράσεις, 
αντί να επιδιώκει την ομόνοια 
και τη σύμπνοια μεταξύ των 
Καστελλιωτών;

β. Παρακάτω: «Όμως, αισθα-
νόμαστε υπόλογοι απέναντι 
στην ιστορία του χωριού μας». 
Ποια ιστορία; Η μισή, η μονό-
πλευρη; Εάν επρόκειτο για 
ιστορία, θα έπρεπε να γράφε-
ται όλη η αλήθεια κι αυτό δεν 
έγινε.

γ. Παρακάτω: «Άλλωστε, 
εφόσον με χάραξη των ονομά-
των (Παπούα και Κρεμμύδα) 
στο Ηρώο του χωριού, σημαί-
νει την επίσημη αναγνώριση 
της δραστηριότητάς τους από 
την πολιτεία...». Κάθε άλλο. 
Αυτό δε σημαίνει ότι οι εν 
λόγω υπήρξαν ήρωες, άξιοι 
της τιμής, η οποία τους προ-
σεγένετο, ούτε των δικών σας 
ύμνων. Άλλωστε, αν έχετε πα-
ρατηρήσει, το Μνημείο είναι 
σπασμένο στην άκρη, από τη 
«μαύρη αντίδραση» προφα-
νώς. Αντίδραση από αριστερά, 
αντίδραση και από δεξιά! Ως 
πότε;

Όσο για το Μνημεία των 
Ηρώων, αυτό καθεαυτό, αυτό 
δεν είναι καν Μνημείο Ηρώ-
ων, αλλά εκτός εξαιρέσεων, 
μνημείο πεσόντων κατά τους 
Βαλκανικούς πολέμους και 
μετά, και θυμάτων του κατα-
κτητή και του εμφυλίου. Μνη-
μείο Ηρώων θα ήταν, αν περι-
ελάμβανε τους Καστελλιώτες 
Αγωνιστές του 1821. Όμως, 
για τους εμπνευστές και εκτε-
λεστές (πράγματι, εκτελεστές) 
του Μνημείου, η ιστορία του 
χωριού αρχίζει από το 1912!

Το 1821 οι Καστελλιώτες 
λουφάζανε και περίμεναν, με 
σταυρωμένα χέρια, να τους 
απελευθερώσουν οι Κουκου-
βιστιανοί και οι Ντρεμισιώτες! 
Αυτοί έστησαν ανδριάντες 
στον Πανουργία (θείος του Ν. 
Μακρή) και του Παπαντριά, το 
άξιζαν και καλά έκαναν. Όμως, 
ο Καστελλιώτης Νικόλαος 
Μακρής του Κατσιούρη, δεν 
είχε τίποτε να ζηλέψει από τη 
δόξα του παπά της Κουκουβί-
στας, εκτός από την ιεροσύνη 
του, αλλά οι Καστελλιώτες τον 
αστόησαν, αυτόν και τους Συ-
ναγωνιστές του.

δ. Τα «προζύμια» της Αντί-
στασης (ΕΛΑΣ) κατά μια άλλη 
εκδοχή, δεν αναπιάστηκαν 
στο Μύλο του Ζήτρου, αλλά 
στο Μύλο του Γιατρού, από 
τον Άρη Βελουχιώτη και τον 

Γιώργο Χουλιάρα(καπετάν Πε-
ρικλή). Αυτό αναγράφεται στο 
βιβλίο του Περικλή «Ο δρό-
μος είναι άσωτος» και όπως 
φαίνεται στο ντοκιμαντέρ που 
δείχνει τον ίδιο μπροστά στο 
μύλο να διηγείται τα καθέκα-
στα, μετά τον επαναπατρισμό 
του από την Πολωνία. Υπήρ-
ξαν αυτόπτες μάρτυρες: Ο 
πατέρας μου διηγείτο ότι το 
βράδυ εκείνο συνάντησε τους 
δυο να μπαίνουν στο χωριό. Το 
περιστατικό, αναφέρεται στο 
βιβλίο του Περικλή. Τον Άρη 
δεν τov γνώριζε, αλλά ο Περι-
κλής ήταν πρώτος εξάδελφος 
της γυναίκας του. Υπήρξαν και 
Καστελλιώτες που τους συ-
νέδραμαν: Τα παιδιά του Θε-
οχάρη Χουλιάρα Αποστόλης, 
Παναγιώτης, Ανθούλα, Νίκος. 
Ίσως και άλλοι. Ο Νίκος ήταν 
μυλωνάς στο Μύλο του Για-
τρού και τους οδήγησε εκεί για 
μεγαλύτερη ασφάλεια.

Αφού σχεδίασαν τη δρά-
ση τους, κατευθύνθηκαν για 
στρατολόγηση, ο μεν Άρης 
προς τα χωριά του Δομοκού, ο 
δε Περικλής, λόγω εντοπιότη-
τας, παρέμεινε στην Παρνασ-
σίδα. Θυμάμαι, μικρός, ίσως 
να ήταν το πρώτο τμήμα του 
ΕΛΑΣ, με επικεφαλής τον Άρη, 
να μπαίνει στο χωριό από τη 
Στενή, τραγουδώντας τα περί-
φημα εκείνα αντάρτικα εμβα-
τήρια, με στίχους ελληνικούς 
και μουσική... σοβιετική. Στην 
Αγορά, όπου μίλησε ο Άρης, 
εμείς τα παιδιά, μαζί με τους 
μεγάλους, ζητωκραυγάζαμε 
«ΕΑΜ - ΕΛΑΣ, Κάπα -Κάπα - 
Ε, Κούκου - Κούκου - Ε». Σε 
λίγο θα φωνάζαμε «Ζήτω το 
Έθνος», «Ζήτω ο Βασιλιάς». 
«Ελλάς, Ελλάς, με τα τέκνα τα 
τρελά σ’!» έλεγε ο πατέρας 
μου. Κάπου θα το είχε ακούσει 
κι αυτός, γιατί πρόκειται για... 
ποίημα, και ο μακαρίτης ποιη-
τής δεν ήταν. Θυμάμαι, ακόμη, 
το ίδιο ή άλλο τμήμα του ΕΛΑΣ 
να εκκλησιάζεται στην Ευαγ-
γελίστρια (περίεργο;) και τον 
Βασίλη Χαλατσά, πατέρα του 

Προέδρου, να κουτσοψέλνει 
με το όπλο παραπόδα.

ε. Τέλος, γράφετε: «Άλλος 
Καστελλιώτης (σαν τον Κρεμ-
μύδα) δεν πέρασε ποτέ!». Αν 
επιτρέπετε, εδώ υποτιμάτε 
λιγάκι τους Καστελλιώτες. Οι 
δύο συγχωριανοί μας ούτε 
ήρωες υπήρξαν, ούτε καν αξι-
ομνημόνευτοι είναι. Υπήρξαν 
φιγούρες τραγικές, πρωταγω-
νιστές γεγονότων τραγικών 
στο χωριό και αλλαχού. Άλ-
λωστε, ο ίδιος ο Κρεμμύδας, 
όπως γράφετε, ξεψυχώντας, 
παραδέχτηκε πως δεν είχε 
μυαλό, προφανώς, για τα «κα-
τορθώματα» που έκανε εις βά-
ρος των συγχωριανών του.... 
καπιταλιστών, εχθρών του 
λαού(!) Εμείς θα του βάλουμε 
μυαλό μετά θάνατον;

Αγαπητά «Κ.Ν.»
Είναι γνωστό, ότι ένα από τα 

αγαθά τις δημοκρατίας (υπάρ-
χουν και αρνητικά) είναι ότι 
εσείς κι εγώ μπορούμε να εκ-
φράζουμε ελεύθερα τη γνώμη 
μας, χωρίς να κινδυνεύουμε, 
ούτε από τα Γκουλάγκ, ούτε 
από τα Γιούρα. Τα ακραία κα-
θεστώτα ξεκινούν με τις πιο 
καλές προθέσεις, αλλά στην 
πορεία, αλλάζουν πορεία και 
γίνονται τυραννικά, τα δε άτο-
μα από θύματα (ενδεχομένως) 
γίνονται θύτες. «Στη θέση του 
τσάρου, γίνονται τύραννοι, χει-
ρότεροι από τον τσάρο». (Κά-
μενεφ, εκτελεσθείς επί Στάλιν, 
μαζί με άλλους πρωτεργάτες 
της Οκτωβριανής - Δίκες της 
Μόσχας).

Ευχαριστώ για την γενναιό-
δωρη φιλοξενία και... όλα καλά

24/8/2020 
Ιωάννης Αθ. Μακρής

Καστέλλια
* (Πληροφορίες για τον Νικό-

λαο Μακρή και τους Καστελ-
λιώτες Αγωνιστές του 1821 
- εν όψει και της Επετείου των 
διακοσίων χρόνων - οι ενδια-
φερόμενοι θα βρουν στο ανέκ-
δοτο βιβλίο μου, που υπάρχει 
στη Βιβλιοθήκη του Σχολείου 
και στο Σύλλογο Γυναικών).

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 
ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ ΣΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ

Ο καπνός που τόσο πολύ 
απασχολούσε όλη την οικογέ-
νεια για όλο σχεδόν το χρόνο 
ήταν ταυτόχρονα ευλογία και 
κατάρα για τους αγρότες της 
εποχής. Ευλογία γιατί έδινε 
τη δυνατότητα στις οικογέ-
νειες να σπουδάζουν τα παι-
διά, να παντρεύουν τα κορί-
τσια και να αποταμιεύουν τα 
υπόλοιπα για να πορεύεται 
όλο το χρόνο η οικογένεια και 
συγχρόνως και κατάρα γιατί 
απαιτούσε μεγάλο παίδεμα 
σε κόπο και άγχος, αφού από 
την καλή πορεία της σοδειάς 
εξαρτιόταν και το αν θα που-
λιόταν, όταν έπρεπε και όσο 
έπρεπε.
Η διαδικασία της καλλιέργει-

ας του καπνού ήταν περίπλο-
κη και για να τον καλλιεργή-
σεις απαιτούσε να εμπλακείς 
άμεσα στα γρανάζια της γρα-
φειοκρατίας. Δεν αρκούσε το 
γόνιμο (ποτιστικό) χωράφι, οι 
ιδανικές συνθήκες καλλιέργει-
ας, συλλογής και ωρίμανσης, 
αλλά χρειαζόταν και μια σειρά 
τυπικών ενεργειών, ώστε να 
ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία.
Δηλαδή, δήλωση στις αρμό-

διες αρχές (Εφορία Καπνού) 
των στρεμμάτων και των 
ποσοτήτων καλλιέργειας ανά 
στρέμμα, σταδιακή επαλή-
θευση στην πορεία της καλ-
λιέργειας μέχρι την πώληση, 
αφαίρεση εκ των προτέρων 
της τυχόν φύρας που θα υφί-
στατο το σύνολο της παραγό-
μενης ποσότητας κλπ.
Εκτός τούτων, αν και μια 

πετυχημένη σοδειά εξασφά-
λιζε σημαντικά έσοδα και ικα-
νοποίηση για την ανταμοιβή 
των τόσων κόπων, είχε και τις 
αρνητικές επιπτώσεις. Υπήρ-
χαν χρονιές που ο καπνός δεν 
πουλιόταν, όταν έπρεπε και 
όσο έπρεπε. Πρώτα, λόγω 
των εσωτερικών συνθηκών 
που επικρατούσαν και δεύτε-
ρον από τη διεθνή ζήτηση του 

προϊόντος που εξαρτιόταν 
από πολλούς παράγοντες. Η 
κοπιαστική εργασία της καλ-
λιέργειας του καπνού απαι-
τούσε όλη η οικογένεια τους 
καλοκαιρινούς μήνες να κοι-
μάται πολύ νωρίς το βράδυ, 
γιατί έπρεπε να ξυπνήσει στις 
δύο μετά τα μεσάνυχτα σχε-
δόν για να γίνει το μάζεμα των 
φύλλων του καπνού, και στη 
συνέχεια, να γίνει το αρμά-
θιασμα, το πέρασμα στα κα-
πνόξυλα και το άπλωμα στα 
καπνοκρέβατα για να ξεραθεί, 
όπως έπρεπε ο καπνός.
Όλα αυτά είχαν επιπτώ-

σεις τόσο στην οικογενειακή 
όσο και στην κοινωνική ζωή 
ιδιαίτερα των νέων, που δεν 
είχαν ελεύθερο χρόνο για τις 
προσωπικές τους ανάγκες και 
τη διασκέδαση. Επειδή όλη η 
ποσότητα του καπνού μιας 
σοδειάς πουλιόταν μια φορά 
το χρόνο ή χρόνο παρά χρό-
νο, πολλές φορές τα χρήματα 
έλειπαν από τις οικογένειες, 
που αναγκαστικά χρεώνονταν 
εξ’ ανάγκης είτε στην Αγροτι-
κή Τράπεζα είτε στους τοπι-
κούς μπακάληδες.
Εξάλλου, δεν μπορούσαν 

να εργαστούν σε άλλους το-
μείς, διότι η καλλιέργεια του 
καπνού απαιτούσε συνεχή 
απασχόληση, αφού συνέπι-
πτε χρονικά με άλλες εργασί-
ες, όπως σπορά, θερισμός και 
αλώνισμα των δημητριακών 
και καλλιέργεια και φροντίδα 
των αμπελιών.
Όταν οι συνθήκες καλλιέρ-

γειας του καπνού άλλαξαν 
(μηχανική εξ ολοκλήρου καλ-
λιέργεια που αφορούσε με-
γάλες ποσότητες) οι Καστελ-
λιώτες απογοητευμένοι από 
τις στερήσεις και τις θυσίες 
που υπέστησαν τόσα χρόνια 
σχεδόν εγκατέλειψαν ολοκλη-
ρωτικά την καλλιέργειά του. 
Σήμερα στην περιοχή μόνο με-
γάλοι καλλιεργητές απέμειναν 
να ασχοληθούν με την καλλι-
έργεια του καπνού. Κανένας 
όμως στα Καστέλλια.
Τελευταία φορά που θυμά-

μαι να καλλιεργείται καπνός 
στο χωριό ήταν στις αρχές 
της 10ετίας του ’80 που μόνο 
ο Σταμάτης Μπάκας ασχο-
λιόταν με την καλλιέργεια κα-
πνού με μηχανικό τρόπο (αρ-
μάθιασμα κ.λπ.).

Β.Κ.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
ΕΜΦΥΛΙΟΠΟΛΕΜΙΚΕΣ, ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ

των ταινιών ή των θεατρικών παραστάσεων στη διάθεσή σου, όπου 
κι αν βρίσκεσαι. Η δυνατότητα να επικοινωνήσεις με συγγενείς και 
φίλους σε όλο τον πλανήτη, αλλά και να εργαστείς όπου κι αν βρί-
σκεσαι.
Έτσι λοιπόν, ως σκέψη, αλλά και από προσωπική εμπειρία, ρί-

χνω την ιδέα.
Μήπως μέσα από την συνολική αναθεώρηση που μας αναγκάζει 

η πανδημία να κάνουμε για τη ζωή μας θα μπορούσε να ήταν και η 
ιδέα να προσανατολιστούμε στο να αξιοποιήσουμε περισσότερo την 
παραμονή μας στο χωριό. Δουλειά απ’ το σπίτι γίνεται -για πολλά 
επαγγέλματα από απόσταση. Νέες ιδέες επαγγελματικής δραστηρι-
οποίησης- για τους νέους- είναι περισσότερο από κάθε άλλη φορά 
απαραίτητες πια. Mπορεί η καλλιέργεια του καπνού η άλλες γεωρ-
γικές καλλιέργειες που ζούσαν τους παππούδες μας να ανήκουν στο 
παρελθόν, όμως η ζωή είναι γεμάτη προκλήσεις για νέα πλάνα που 
μπορεί να υλοποιήσεις από παντού στον πλανήτη! Πόσο μάλλον σ’ 
ένα τόσο όμορφο μέρος. Kι’ όσο για την Αθήνα, δυο ώρες δρόμο 
απέχει! Όσο μια ταινία στο Netflix!
Λέω τώρα!!!

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ - ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2020
(Συνέχεια από τη σελίδα 1)

(Συνέχεια στη σελίδα 7)

Κύριε διευθυντά
Φέτος, εδώ στο χωριό, στο 

μνημείο των πεσόντων, τρισάγιο 
εψάλη και κατάθεση στεφανιού 
έγινε μόνο με την παρουσία του 
παπά και του προέδρου.
Η εκτέλεση είχε γίνει από τους 

Ιταλούς φασίστες, ως αντίποινα 
για την ανατίναξη της γέφυρας 
Γοργοποτάμου, και δεν ήταν η 
μόνη. Διάλεξαν δεκαεπτά παλι-
κάρια από τις φυλακές Λαμίας 
και τα έφεραν εδώ, στα Καστέλ-
λια, σαράντα χλμ. μακριά. Γιατί 
τόσο μακριά; Για παραδειγμα-
τισμό. Επειδή εδώ, στα γύρω 
ορεινά χωριά και στα ψηλά 
βουνά, υπήρχαν οι εστίες της 
Αντίστασης. Επέλεξαν λοιπόν 
τη «Στενή», ένα πέρασμα που 
να θυμίζει στους περαστικούς 
τι παθαίνει όποιος αντιστέκεται 
στον κατακτητή. Το αντίθετο κα-

τάφεραν.
Ήταν πολύ πρωί όταν έγινε το 

κακό.
Οι Ιταλοί, αφού ξεμπέρδευ-

αν με το μακάβριο έργο τους, 
τα μάζεψαν και έφυγαν. Αμέ-
σως μαθεύτηκε, κόσμος πολύς, 
ήμουν κι εγώ παρών παρά τα 
πέντε μου χρόνια. Οι χωριανοί 
μετέφεραν τα άψυχα κορμιά 
στο νεκροταφείο, όπου εψάλη η 
νεκρώσιμος ακολουθία, χωρίς 
εκφώνηση των ονομάτων από 
τον παπά, αφού ήταν άγνωστα. 
Τω αγνώστω...
Πριν τους ενταφιάσουν έψα-

ξαν τα ματωμένα ρούχα τους, 
όπου βρήκαν γράμματα ή πρό-
χειρα σημειώματα προς τους 
δικούς τους. Την προσοχή του 
παπά τράβηξε ένα όμορφο, κα-
λογραμμένο γράμμα, δεν μπό-

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

Πωλούνται στα Καστέλ-
λια αγροτεμάχια από 1-40 
στρ. περίπου.

Πληροφορίες: 22650 
91477, 6983 527076

ΟΧΙ ΜΕΣΙΤΕΣ.



ΣΕΛΙΔΑ 6ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑΙΟΥΛΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΑΣ ΑΠΕΣΤΕΙΛΑΝ
 ΕΥΡΩ
Μαρίνα Στοφόρου 30
Ηλίας Ε. Τσακρής 40
Φωτεινή Τσακρή 50
Γεωργία Αγγέλη 10
Βασίλης Ν. Κοντολάτης 100
Γιάννης Αθ. Μακρής 50
Παναγιώτης Κων. Παπαδάκης 50
Γιάννης Νικ. Μακρής 30
Μενέλαος Εσκιτζόπουλος 30
Βίκυ Ε. Κουτρούμπα 20
Γιάννης Ηλία Μακρής 50
Παναγιώτης Ιω. Παπαϊωάννου 40
Δήμητρα Λιάπη 50
Άδωνης Γερομήτσος 50

(Συνέχεια στη σελίδα 7)

ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΔΥΟ ΕΠΟΧΕΣ
Νομαδικός βίος και μόνιμη

εγκατάσταση των Σαρακατσαναίων
Ευθύμιος Λ. Τσαμαδιάς

Το βιβλίο του Ευθύμιου Τσαμα-
διά (Ε.Τ.) είναι μια εξαιρετική προ-
σφορά στην Ελληνική Λαογραφία 
που γράφτηκε με πολλή προσοχή. 
Ιδιαίτερη επιμέλεια και ολιστική 
προσέγγιση της Σαρακατσάνικης 
ζωής. Το βιβλίο «Ανάμεσα σε δύο 

εποχές» αποτελεί ένα σπουδαίο 
έργο βιωματικής έμπνευσης και 
υπερβολικής αγάπης του συγγρα-
φέα για την καταγωγή του.
Περιλαμβάνει μια ποιοτικά επι-

λεγμένη βιβλιογραφία, την οποία 
ο συγγραφέας διαχειρίστηκε με 
μεγάλη μαεστρία και το αποτέ-
λεσμα της προσφοράς του τον 
ξεπερνάει ως συγγραφέα, αφού 
ο ίδιος δηλώνει ότι «δε διεκδικεί 
λογοτεχνικές δάφνες». Το βιβλίο 
χωρίζεται σε δύο μέρη: Στο Α΄ 
μέρος πραγματεύεται το θέμα: 
Οι Σαρακατσάνοι στα χρόνια του 
Νομαδισμού, ενώ στο Β΄ Μέρος 
πραγματεύεται το θέμα: Περίο-
δος Μόνιμης Εγκατάστασης των 
Σαρακατσάνων.
Στην Εισαγωγή διαπραγμα-

τεύεται την προέλευση των Σα-
ρακατσάνων και προϊδεάζει τον 
αναγνώστη για το ποιοι ήταν οι 
Σαρακατσάνοι.
Στο Α΄ Μέρος αναλύει διεξο-

δικά το κυρίως θέμα του, ήτοι: 
Οι Σαρακατσάνοι στα χρόνια του 
Νομαδισμού (καταγωγή και ταυ-
τότητα,όνομα, γλώσσα, στάνη 
- τσελιγκάτα, φυσιογνωμία του 
τσέλιγκα, τα ταξίδια τους, τα κο-
νάκια και οι καλύβες στο ξεκαλο-
καιριά, η ζωή στα χειμαδιά, τύποι 
των καλυβιών), -οι Σαρακατσάνοι, 
οι Κουτσόβλαχοι και οι Αρβανιτό-
βλαχοι-, ήθη, έθιμα και εθιμικό 
δίκαιο, η σαρακατσάνικη ενδυμα-
σία, τα τραγούδια, οι χοροί, το βι-
οτικό επίπεδο και οι ηθικές αξίες. 
Οι Σαρακατσάνοι στις βαλκανικές 
χώρες και η συμβολή των Σαρακα-
τσάνων στους Εθνικούς Αγώνες.
Στο Β΄ Μέρος εντρυφά επιστα-

μένως και διαπραγματεύεται την 
περίοδο της μόνιμης εγκατάστα-

σης και τον κοινωνικό τους μετα-
σχηματισμό (τα πρώτα καλοκαί-
ρια στους κάμπους και η ζωή του 
χειμώνα στα χρόνια της πρώτης 
εγκατάστασης). Οι Σαρακατσάνοι 
ξαναγυρίζουν στα βουνά, συμβί-
ωση Σαρακατσάνων και Αγροτών, 

εκσυγχρονισμένη μορφή νομα-
δισμού, η Σαρακατσάνα γυναί-
κα του σήμερα, που θα βρούμε 
σήμερα τους Σαρακατσάνους, το 
παρόν και το μέλλον των Σαρα-
κατσάνων.
Και ολοκληρώνει τη συγγρα-

φή του με το θέμα: Οι Σαρακα-
τσάνοι ανταμώνουν, θυμούνται, 
τραγουδούν και χορεύουν (από 
το αντάμωμα των Σαρακατσάνων 
στο Περτούλι) με χαρακτηριστικές 
φωτογραφίες από τη ζωή των Σα-
ρακατσάνων.
Όπως γράφει στον πρόλογο του 

βιβλίου ο Ε.Τ. «οδηγήθηκε στην 
απόφασή του να γράψει αυτό το 
βιβλίο, ορμώμενος από τα δυνα-
τά βιώματα και τις έντονες ανα-
μνήσεις του απ’ τη Σαρακατσάνι-
κη ζωή του. Και ότι για τον ίδιο 
ήταν όνειρο ζωής». Εκπλήρωσε 
έτσι ένα μεγάλο χρέος προς τη 
φυλή που τον γέννησε, τον ανέ-
θρεψε, τον γαλούχησε και τον 
έκανε να νιώθει πολύ περήφανος 
για τη Σαρακατσάνικη καταγωγή 
του. «Γόνος παλιάς Σαρακατσάνι-
κης οικογένειας, έζησα από κοντά 
και τη νομαδική τους ζωή και τη 
διαδικασία της μόνιμης εγκατά-
στασης κατά την οποία οι Σαρα-
κατσάνοι άλλαξαν τρόπο ζωής και 
χάθηκαν πια σαν ανθρωπολογική 
ομάδα».
Ο Ε.Τ. είναι γνωστός στους ανα-

γνώστες των «Κ.Ν.» από συνεργα-
σίες του και κυρίως με ποιήματα. 
Είναι γαμπρός των Καστελλίων. 
Είναι παντρεμένος με τη Λεμο-
νιά Μπάκα και έχει δύο κόρες και 
τρία εγγόνια. Περνάει πολύ χρόνο 
στο χωριό, ενώ διαμένει μόνιμα 
στην Αθήνα.

Β.Κ.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡ. ΧΑΛΑΤΣΑΣ
Του Βαγγέλη Κωτσίκη

Η ΕΘΙΜΙΚΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΑ «ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΙΚΑ»
Η. Λαϊκός βίος και επαγγέλματα
Κυρίαρχη θέση στα «Καστελλιώ-

τικα» ποιήματα έχει ο λαϊκός και 
επαγγελμα τίας βίος που αποτε-
λεί σημαντικό δομικό στοιχείο της 
πολιτισμικής μας παράδοσης και 
της λαογραφίας. Τα παραδοσιακά 
επαγγέλματα που σήμερα έχουν 
σχεδόν εκλείψει με τη μορφή που 
είχαν τότε, προβάλλονται από 
πολλά «Καστελλιώτικα» και με με-
γάλη ποικιλία, όπως: «Γυρολόγος/
πλανόδιος έμπορος», «Καραντζα-
νομήτρος/μικρομπακάλης/καφε-
τζής», «Κεφαλάδες/ραφτάδες», 
«Πριονάδες/υλοτόμοι», «Σκοντο-
λός (Παρατσόκας)/μυλωνάς», «Ο 
Ατρόμητος (Γιάννης Προβιάς)/σω-
φέρ», «Θα σε ιδώ Παχόιαννε/τσο-
πάνηδες», «Ο Μαοστροθανάσης 
ο μπαλωματής/τσαγκάρης», «Χρή-
στος Πεταλάς/υλοτόμος», «Κα-
χής(Μπίλας)/ειρηνοδίκης», «Τσο-
καίο/οργανοπαίχτες», «Η τανάλια 
του Καντέλη (Καντέλης)/χοιροβο-
σκός», «Νερόμυλος/μυλωνάδες», 
«Του Παλιούρα τα καλοκαίρια/
γεωργός, κλέφτης», «Ψοφάκαινα/
πρακτικός για τρός», «Ο Γληγόρης 
από τη Μαριολάτα/ζητιάνος», «Ο 
Ψωραντρέας απ’ τη Σεγδίτσα/το-
μαράς», «Μπάρμπα-Γιώργης Φα-
μέλης/χτίστης, καλόγερος».
Τα πιο αντιπροσωπευτικά είναι:

«Γυρολόγος/πλανόδιος έμπορος»
Ο γυρολόγος στο χωριό
μέσα στο ξεκαλοκαιριό,
πρώτα και με καπρίτσια
στη ρούγα τα κορίτσια,

που βλέπουν και κοκκιάζουν
πραμάτειες ν’ αγοράζουν.

-Τι είναι πάλι τούτο
-τ’ αλλιώτικο το φρούτο-
σε πειρασμό να μπαίνεις,
πολλά να καραντάρεις

(κόσμος να μη χορταίνει)
και τι να πρωτοπάρεις!
Βραχιόλια, δακτυλίδια,
χτενάκια,μπιχλιμπίδια,
και πούδρες και φτιασίδια
για μάτια και για φρύδια,
καρφίτσες και στεκάκια
τσιμπίδια, τσιμπιδάκια,
καθρέφτες, καθρεφτάκια,
ποια να πρωτοπροφτάσει
ποια πρώτη ν’ αγοράσει.
Στο πήγαινε στο έλα
η καθεμιά κοπέλλα
με προσοχή και χάρη
το διάλεγμα να γίνει,
ό,τι κι’ αν θα πάρει
με νόημα για κείνη
πάνω της να ταιριάξει
να φέγγει, να φαντάζει
στην εκκλησιά, στο χάζι
την όψη της ν’ αλλάζει.
Κι όλες όσες τις βλέπουν

θαμπές να κοντοστέκουν
να σκάζουν απ’ τη ζήλεια
-τα μάτια τους καντήλια-

«Τσοκαίοι/οργανοπαίχτες»
Είπε ο Γιώργης στον Κυριάκη,
Θεός σχωρές τους και τους δυο

ζούσαν τότε στο χωριό
μεσ’ στη φτώχεια παιδεμένοι
μονιασμένοι - αγαπημένοι
ήσυχοι και δουλευτάδες
άκακοι χωρατατζήδες,
παίζανε στο χοροστάσι
σε παγκύρια σε γιορτάσι
και χόρευαν όλοι σούζα

-ο ένας τούμπανο έπαιζε
κι ο άλλος καραμούζα–.

Eίπε ο Γιώργης στον Κυριάκη
Κυριακή απογιοματάκι,
όπως ήταν ξαπλωμένοι
στο προσήλιο αραγμένοι
τεντωμένοι - τελεμένοι

στου σπιτιού τους την ποδιά
κι έβλεπαν τα μαγαζιά
πήχτρα κόσμο, με ραχάτι

στου «Στοφόρου» στου «Σταμάτη»
τον καφέ του να ρουφάει
να κερνάει, να συζητάει,

Είπε ο Γιώργης στον Κυριάκη,
«Μ’ έχεις άξιο τωραϊά,

πώς μπορώ εδώ μπροστά μας 
στα ποδάρια τα δικά μας 
αν με πιάσει, αν θελήσω 
όλους να τους κουβαλήσω;
Δίχως φόβο δίχως κόπο, 
μόνο πρέπει να θελήσεις 
κάπως να με βοηθήσεις», 
και του ξήγησε τον τρόπο. 
Και αρπάζει το τσεκούρι 
κι αρχινάει το νταβαντούρι 
για να κόψει μια μηλιά

ψέματα
-και χωρατά

τάχα από τσαναμπετιά
τάχα κακοριζικιά

για ζημιά γι’ αναποδιά
που ήταν «σύνορο», ήταν μια
και την όριζαν κι οι δυό
κι αρχινάει το μακελειό
ψεύτικο μα σα σωστό
κι ο Κυριάκης ματαπάλι

(για να βγει το καλαμπούρι)
παίρνει άλλο ένα τσεκούρι
να του σπάσει το κεφάλι,
έτσι είχαν συμφωνήσει
έτσι είχαν κανονίσει 
-ψέματα και χωρατά-
το παιχνίδι ν’ αρχινίσει 
να πιστέψουν στα σωστά. 
Σαν τους βλέπουν αρχινάνε 
οι γυναίκες να ρεκάζουν 
σε βοήθεια να φωνάζουν 
και οι άντρες ξεκινάνε 
άδειασαν τα μαγαζιά, 

τρέχοντας να τους χωρίσουν 
να προφτάσουν να μιλήσουν, 
να προλάβουν το κακό 
να μη γίνει φονικό. 

Σαν μαζεύτηκαν τριγύρα 
και τους κάλμαραν τη φούρια 
και τους πήραν τα τσεκούρια 

-είχαν πέσει στην παγίδα-
τότε ο Γιώργης με καρδιά 
επρόδωσε το μυστικό: 
«Αυτά θέλαμε παιδιά 

να σας φέρουμε ως εδώ». 
Κι αρχινίσανε τα γέλια 
(γέλασε όλο το χωριό).
Έτσι τότε έναν καιρό 

χωρατεύαν στα Καστέλλια.

«Ο ατρόμητος (Γιάννης Προβιάς)/
σωφέρ»

Η πρώτη ρόδα στο χωριό
το πρώτο αυτοκίνητο,
σας το θυμίζω χωριανοί
-τι μηχανή και τι πανί-
καράβι αργοκίνητο,
ξεκίναε βαριό-βαριό

(να ιδούν τα μάτια το θεριό)
«Ατρόμητος»το λέγανε

-μόνο που δεν το ζεύανε-
ξεκίναε βαριό-βαριό
με βούξη και με βία,
τράβαε για τη Λαμία

(πέντ’ έξι ώρες δρόμο)
μαζί επιβατηγό και φορτηγό,
σωφέρ το Γιάννη τον Προβιά
κι είχε και ιπποκόμο

τον μπάρμπα Νάσο τον Τσακνιά.
Η καραμούζα του στα ζα
σφύραγε μάκου-μάκου,
στ’ άλογα στα μουλάρια
στα πρόβατα στα γίδια, 

-πιάναν τη στράτα στα χαζά 
δρόμος μαλλιά κουβάρια-
για να παραμερίσουν 
για να μην τ’ αμποδίσουν 
να φύγει να τ’ αφήσουν, 
περπάταγαν στα ίδια 
και σφύριζε του κάκου, 
πάλι το μάκου-μάκου 
στα πρόβατα στα γίδια. 
Εγέρααε κάποια φορά 
το πούλησαν σιδερικά, 
όπως κι αν ήταν μια χαρά 
μας πάγαινε μας έφερνε 
μας κούναγε μας έγερνε, 
κουβάλαε και τα ψώνια 
με μηχανή και με πανί 

-παν από τότε χωριανοί-, 
ογδόντα τόσα χρόνια.

«Θα σε ιδώ Παχόιαννε/τσοπάνηδες»
Στη φωτιά παραδομένοι
συναγμένοι-μονιασμένοι 
ήταν οι τσαπαναραίοι 

(παραδέ προβαταραίοι), 
γέροι νιοι νοικοκυραίοι 
μέσα στη μαντροκαλύβα 
με φωτιά με ξύλα στοίβα, 
-κι απ’ τα γύρω τα χωριά-
με τ’ αρνιά ξεγεννημένα 
κι όλα καλοταϊσμένα 

βαμβακόσπορο θρεμμένα
αφημένα-λαγιασμένα 
στο μαντρί μανταλωμένα. 
Όξω παραπεταμένες 

πέρα - δώθε σκορπισμένες 
οι αγκλίτσες προδομένες, 
λάκκα απλωτό το χιόνι 
ο χειμώνας να μη σώνει
και τα λέγαν μια χαρά 
έναν καιρό και μια φορά. 
Συναγμένοι-μαζεμένοι

στο κατσούλι στριμωγμένοι, 
ο Λαμπρίκος και ο Τσίρος 

ένας δύο απ’ τους, Κ’τσουραίους, 
είναι δύο απ’ τους Τσακαλαίους, 
ο Καλιότας, ο Ντερμάνης, 
ο Παχόιαννος ο Γιάννης 

-τσοπανάκος πρωτελιάνης-
κι άλλοι πόσοι ανταμωμένοι 
ένα γύρα καθισμένοι, 

τον καιρό τον ξεδιαλέγουν 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ
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(Συνέχεια από τη σελίδα 6)

(Συνέχεια από τη σελίδα 5)

όλα στο σωρό τα λέγαν
χωρατεύαν-ρεμπελεύαν, 
τρωγοπίνοντας χαψιές, 
μολογούσαν τις κλεψιές, 
για το λύκο, τον αητό, 
το φουστάνι το γοητό 
που φορούσε η καθεμιά 
κοριτσάδα μορφονιά 

-ε, να πέρναγε καμιά!
-τα ξομπλιάζαν ένα-ένα 
με μελάνι και με πένα
τωρινά και ξεχασμένα. 
Αφού τάισε τη σκύλα 
και συδραύλισε τα ξύλα, 
ο γέρο-Πέτρος ο Ντερμάνης 

-όλα τα χρόνια του τσοπάνης-
τους αντέκοψε με βια 
και τους λέει από καρδιά: 
Καλά τα λέτε ωρέ παιδιά, 
κι από κάτω κι από πάνω 
αλλοιά σε με που γέρασα 
τα χρόνια μου τα πέρασα, 
θάθελα πριν πεθάνω 
νάξερα ποιοι θα με πάτε, 
μου σωθήκαν τα ψωμιά 
μου σωθήκαν τα καρβέλια. 
Κι ο Παχόιαννος πετιέται 
και με αφέλεια απλογιέται: 

-Θα σε πάω ρε μπάρμπα εγώ! 
Ο Ντερμάνης δεν κρατιέται: 
-Παχόιαννε θε να σε ιδώ! 
και ξεράθηκαν στα γέλια.

«Σιαπέρα δ’λειές»
Με γάιδαρο οργώνεις, 
μετρώντας με τον πόντο
στον ήλιο όλη μέρα,

-με κόπους στον αέρα
τίποτε δεν τελειώνεις-.

Σιαπέρα δ’ λειές, στο βρόντο.
Κεντρώνεις τα πλατάνια
με μπόλια από κλήματα
για ν’ αποχτήσεις χτήματα,
-γελούν και τα χαϊβάνια».
και τα σαρώνει η ξέρα.

Σιαπέρα δ’λειές – σιαπέρα.
Ζητάς ψωμί π’ τον νηστικό
προζύμι απ’ τo γύφτο

-πιάσε τ’ αυγό και τρίφτο-,
τόχεις καμάρι μυστικό,
ότι πουλάς αέρα. 

Σιαπέρα δ’ λειές -σιαπέρα. 
Βάζεις στον δίπλα φιτιλιές 
τρανή δουλειά να στρώσει 
μ’ όλες τις τέχνες τις παλιές
χωρίς νάχει να δώσει

-και στον αέρα κουμπουριές-,
Σιαπέρα δ’ λειές σιαπέρα δ’ λειές.

«Ο Παναϊτάκις»
-Παναϊτάκι μ’ Παναϊτάκι μ’,
Λούφαξε κι κοιτάσ’ πιδάκι μ’.
τι γουρλάς απ’ τ’ απουτώρα

του μπλάρ’ θα δέσου κι θα ’ρθου
κάτσι κουτούλα μ’ αδευτού,

κριτσάνα στου χεράκ’ς την κόρα,
του μπλαρ’ θα δέσου κ’ θα ’ρθου
κάτσι κουτούλα μ’ αδευτού.
Μη σιακεί γιατ’ θ’ απστουμάς
(θα σου ειπού και παραμύθ’)

Παρακαλούμε τους αναγνώστες μας για μικρό διάστημα 
να μην αποστέλλουν χρήματα στον τραπεζικό λογαριασμό 
που δημοσιευόταν στην εφημερίδα. Θα ακολουθήσει νέα 
δημοσίευση.
Όσοι επιθυμούν να στείλουν χρήματα ν’ ακολουθήσουν 

τον κλασικό τρόπο που ίσχυε στο παρελθόν.

Η ΖΩΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ, ΣΗΜΕΡΑ
Κύριε διευθυντά,
Αν δεν κάνω λάθος, εσείς 

στις πόλεις θα θέλατε να μάθε-
τε για τη ζωή στο χωριό, ιδίως 
τώρα με τον κορωνοϊό. Να σας 
πω, λοιπόν, με δύο λόγια, μια 
και τα κανάλια ενδιαφέρονται 
μόνον αν έπεσε κανείς μας σε 
χαράδρα, ή αν έγινε κανένας 
φόνος -οι λόγοι τιμής που είχαν 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν πια 
εκλείψει- μαζί με τους έρωτες.
Εv πρώτοις, κορωνοϊό δεν 

έχουμε, όχι γιατί είμαστε πιο 
προσεκτικοί, αλλά επειδή εί-
μαστε αραιοί, κρατάμε τις απο-
στάσεις! Και αν δεν ήταν οι φί-
λοι μας οι Αλβανοί, θα είχαμε 
σβήσει παντελώς. Χαίρεσαι να 
τους βλέπεις να προκόβουν σε 
αγαθά και σε άλλα μεγέθη, π.χ. 
πληθυσμιακά και λυπάσαι που 
εμείς φθίνουμε.
Όλοι δουλεύουν, άνδρες και 

γυναίκες, δεν υπάρχει ανεργία 
σ’ αυτούς. Δουλεύουν ακόμη 
Κυριακές και αργίες, αλλά δε 
νομίζω ότι αυτός είναι ο λόγος 
που δεν πατάνε στην εκκλησία. 
Εργοδότης τους, εμείς οι... συ-
νταξιούχοι. Σχέση εργασίας 
άτυπη, χωρίς ασφάλιση, χωρίς 
ασφάλεια. Για φορολόγηση 
ούτε λόγος, εκτός, ίσως, από 
μια περίπτωση. Συγχρωτίζονται 
με τους γηγενείς στα καφενεία 
και στις ταβέρνες, αλλά μέχρις 
εκεί.
Αγόρασαν γη, έχτισαν σπίτια 

με τα ίδια τους τα χέρια, απ’ τα 
καλύτερα.
Έχουν, σχεδόν όλοι, ονόμα-

τα ελληνοχριστιανικά, αν και 
αβάπτιστοι. Ρώτησα τον Σω-
κράτη ποιανού μεγάλου ανδρός 
το όνομα κουβαλάει και μου 
απάντησε καταφατικά. Ένιω-
σα, όπως αντιλαμβάνεσθε, 
υπερήφανος ως Έλλην. «Του 
Socrates, του Βραζιλιάνου», 
μου λέει.
Τα παιδάκια τους κρατάνε 

το χωριό ζωντανό. Πηγαινοέρ-
χονται με το λεωφορείο στην 
κοντινή Γραβιά, μια και το σχο-
λείο όπου πήγαινα εγώ (180 
παιδιά, τότε, πεντ’ έξι δάσκα-
λοι) έχει κλείσει δεκαετίες πριν. 
Μερικά έβγαλαν Πανεπιστήμιο 
-γιατί όχι; δωρεάν είναι - αλλά 
δε δυσκολεύονται να δουλέ-
ψουν χειρωνακτικά, ελλείψει 
εργασιών «λευκού κολλάρου», 
όπως λέγαμε κάποτε. Σήμερα 
(χθες), ακόμη και Πρωθυπουρ-
γός κυκλοφόραγε(!) άνετος. 
Συμφωνώ, δεν είναι αυτό που 
μας έφταιξε.
Αυτά τα πρωτοφανή συμβαί-

νουν σήμερα δηλαδή τις τε-
λευταίες δεκαετίες, στη μικρο-
κλίμακα ενός χωριού της Κε-
ντρικής Ελλάδας, που έσφυζε 
κάποτε από ζωή. Δύσκολη μεν, 
ζωντανή δε. Ζωντανή ζωή! Πλε-
ονασμός;

2/11/2020 
Ιωάννης Αθ. Μακρής

μη θα πεις κι θα βροντάς 
κι θ’ ανοίξ’ σαν κουλουκύθ!
Σύρε μεσ’ απ’ του χαϊάτ’

δεν αηκούς παληουμπιρμπάτ!
Δεν αηκούει μαρή θα πέσ’
θα ρθ’ κατ’ κι θα βαρέσ’
κακόν οπόπαθα η μάβρ’

μεσ’ στ’ν αυλή, στα λθάρια θαβρ!
-Παναϊτάκι μ’ Παναϊτάκι μ’,
έλα μάναμ πιδοπλάκι μ’
τράβα μέσα όσο να ’ρθου
κι θα σ’ φέρου κι τούτου.
Πάρε μέσα τα χιράκια.

Βρε, είν’ σάπια τα παρμάκια
δεν αηκούς βουμπιριασμένου;
θάρθου κακουμοιριασμένου
κι θα σ’τνάξου ένα ξύλου
θα σι κάμου ταρατόρ!

Τράβα μέσα κι θα σ’ στείλου
κι πιτμέζ’ κι κουμπουδόρ!
Τράβα μέσα λύκου είπα!

τι μπελά ειν’ αυτόν που βρήκα
κι ειν’ αμάζωχτις οι δ’λειές
κι ειν’ κι οι γίδες απουλ’τές.
Βρε θαϊκούς κανιά βουλά
ή θα σι ξικιφαλιάσου; 

Έρμου θα σι στουμπανιάσου
άμα ’ρθου για τα καλά!
Τήρα το μαρή τ’ αλιβάνιγο

’ρχέται τρόϊρα σαν τη σβούρα
μάγκανο όλου κι βαζούρα
κι έχω το κατώι ανάνοιγο.
Παν οι κότες θα ψοφήσουν
(οι γειτόν’ θα τις ταΐσουν;)
Μπα π’ να ξεραθείς να μείνεις
στο λαιμό αγκίδα τσ’ άγαν’ις.
Μπα π’ να πιεις το αίμα τσ’ Πά-

γαν’ς
να μη σώσεις ν’ απογίνεις.
- Παναϊτάκι μ’ Παναϊτάκι μ’,
σύρε μέσα μαναράκι μ’
παραπέρα απ’ τα παρμάκια 
κι θα ’ρθου να ιδείς καλούδια
θα σου βάλω τσουραπάκια
θα μαζώξουμε λιλούδια...
Σύρε μέσα κείνο κάμε.

Πω! πω! πω! παιδί που έχω
πως αηκούει κι δε φοβάμαι
ε, μα πια και δεν αντέχω!
Άιντε ρε αναποδιασμένο
σα δε παίρν’ς με το καλό
στασ’ να ιδείς πως ανεβαίνω
και σου λύω τον αφαλό.

Στασ’ να μάθεις πως αηκούνε
με τη λούρα πως βαρούνε.
Στασ’ εκεί και παλουκώσ’

Οχ’ -δε θα περάσει το δ’κοσ’-

«Ο Παναϊτάκις»
(Απόδοση)

-Παναγιωτάκη μου Παναγιωτάκη 
μου, 

Ησύχασε και κάτσε κάτω παιδάκι 
μου. 

Τι φωνάζεις (τι κάνεις σα γουρού-
νι) από τώρα;

Θα πάω να δέσω το μουλάρι και 
θαρθώ 

Κάθισε παιδάκι μου αυτού που 
είσαι, 

και φάε λίγο-λίγο την κόρα που 
έχεις στο χέρι σου,

θα δέσω το μουλάρι και θα γυρίσω, 
κάθισε παιδάκι μου εκεί που είσαι. 
Μη γέρνεις προς τα κει γιατί θα 

αναποδογυρίσεις
(θα σου πω κι ένα παραμύθι) 
Μη, θα πέσεις και θα χτυπήσεις 
και θ’ ανοίξεις σαν κολοκύθι! 
Τραβήξου μέσα απ’ το χαγιάτι 
δεν ακούς παλιομπερμάτ’!

Δε με ακούει μαρή και θα πέσει 
θάρθει προς τα κει και θα χτυπήσει 

κακό πούπαθα η μαύρη 
μεσ’ στην αυλή, στα λιθάρια θα 

βρεθεί: 
-Παναγιωτάκη μου Παναγιωτάκη 

μου,

έλα μάνα μου, παιδοπουλάκι μου 
πήγαινε μέσα ώσπου να γυρίσω 
και θα σου φέρω και τουτού. 

Πάρε μέσα τα χέρια απ’ το χαγιάτι, 
βρε είναι σάπια τα παρμάκια 

δεν ακούς αυτά που σου λέω κα-
κορίζικο,

πως ακούει και δεν φοβάμαι.
Άιντε ρε αναποδιασμένο
σα δεν παίρνεις με το καλό 
στάσου να ιδείς πως ανεβαίνω     
και σου λύνω τον αφαλό.
Θάρθω κει κακομοιριασμένο 
και θα σου τινάξω ένα ξύλο 
και θα σε κάνω ταρατορ’. 

Πήγαινε μέσα και θα σου στείλω 
και πετιμέζι και κουμπουδόρ. 
Πήγαινε μέσα είπα λύκε! 

Τι μπελάς είν’ αυτός που βρήκα 
κι είναι αμάζευτες οι δουλειές 
κι είναι και οι γίδες απολυτές. 
Βρε θ’ ακούσεις καμιά φορά 
ή θα σου σπάσω το κεφάλι; 
Έρμο θα σε κοπανήσω 
όταν έρθω κει για τα καλά.
Κοίτα το μαρή το αλιβάνιστο 
έρχεται ολόγυρα σαν τη σβούρα 
έτοιμο για καυγά και φασαρία 
κι έχω (ακόμα) κλειστό και το 

κατώι.
Πάνε οι κότες θα ψοφήσουν 
(οι γειτόνοι θα τις ταΐσουν;). 
Μπα που να ξεραθείς να μείνεις 
στο λαιμό αγκάθι από αγάνα να 

σου καθίσει
Μπα να πιεις το αίμα της κόλασης 
να μη σώσεις να μεγαλώσεις.

-Παναγιωτάκη μου Παναγιωτάκη 
μου,

σύρε μέσα μαναράκι μου 
κι όταν έρθω vα ιδείς καλούδια 
και θα σου βάλω και καλτσάκια 
θα μαζώξουμε λουλούδια.
-Σύρε μέσα κάμε εκείνο. 
Πω! πω! πω! παιδί που έχω

Στάσου να μάθεις πως αηκούνε 
με τη βέργα πως βαρούνε. 
Κάτσε εκεί και παλουκώσου

όχι - δε θα περάσει το δικό σου!

ΓΛΩΣΣΑΡΙ
- αλλοιά, επιρ. = αλίμονο
- βούξη, η = η δύναμη, η φόρα, η 
ταχύτητα
- γοητό, το = είδος ύφανσης στον 
αργαλειό, υφαντή ούγια με χοντρό 
νήμα
- δ’λειές, οι = οι δουλειές, οι ερ-
γασίες
- ζεύω, ρ. = δένω τα ζώα για εργα-

ΕΥΧΕΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΒΙΑΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ
Ιωάννη Δ. Μανανά

Ο Αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας Γραβιάς του 
Δήμου Δελφών Ιωάννης Δ. Μανανάς απέστειλε τις ευχές του 
προς τον Προοδευτικό Σύλλογο «ΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ» και τα 
«Καστελλιώτικα Νέα» που έχει ως εξής:
Εύχομαι το 2021 να είναι ελπιδοφόρο, δημιουργικό με υγεία, 

αγάπη, ευημερία και αισιοδοξία.
Χαρούμενα Χριστούγεννα και Καλή Χρονιά

Ο Αντ/ρχος Ιω. Δ. Μανανάς

Ο Προοδευτικός Σύλλογος «ΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ» και τα 
«Καστελλιώτικα Νέα» τον ευχαριστούν θερμά για τις ευχές του.

ρεσε να αποφύγει τον πειρα-
σμό και άρχισε να το διαβάζει 
δυνατά, να τον ακούνε όλοι. Ο 
ψύχραιμος κατά τα άλλα παπα-
Παναγιώτης (πρώην χωροφύ-
λακας) δεν μπόρεσε να συνεχί-
σει, το έδωσε στον πρόεδρο κι 

εκείνος τα ίδια. Όπως μάθαμε, 
ήταν το γράμμα ενός φοιτητή 
προς τη μητέρα του.

Ιωάννης Αθ. Μακρής
Καστέλλια Παρνασσίδας

ΣΗΜ.: Η ίδια δημοσιεύτη-
κε και στην «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» 
στις 22.12.2020

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡ. ΧΑΛΑΤΣΑΣ
Του Βαγγέλη Κωτσίκη

Η ΕΘΙΜΙΚΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΑ «ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΙΚΑ»

σία, ζεύω τα ζώα στο αλέτρι
- καραντάρω, ρ. = ανιχνεύω, ερευ-
νώ, υπολογίζω
- κατσούλι, το = ο πλακόστρωτος 
χώρος της παραστιάς
- κοκκιάζω, ρ. = σημαδεύω,εντο-
πίζω, χαράζω εγκοπή
- ματαπάλι, επίρ. = ξανά, πάλι
- ξομπλιάζω, ρ. = επαινώ, αντι-
γράφω κέντημα ή υφαντό, κεντώ, 
εκθειάζω
- συδραυλίζω, ρ. = ενώνω τα ξύλα 
φωτιάς για μεγαλύτερη φλόγα, σμί-
γω τα δαυλιά ν’ ανάψω
- τωραϊά, επίρ. = τωραδά, αμέσως

Παροιμίες (και παροιμιακές
εκφράσεις) στα «Καστελλιώτικα»

1. Κότες, πίτες το Γενάρη και 
παπί τον Αλωνάρη.

2. Κλαίει ο γκιώνης τον υγιό του 
με τo κλάμα το δικό του.

3. Θέρος, τρύγος, πόλεμος.
4. Με το ούζο στα παγούρια και 

μεζέ φέτες αγγούρια.
5. Να ζήσουν, να γεράσουν το 

βιο τους να χορτάσουν (Ευχή).
6. Ντούμπου ντούμπου το βαένι 

και η Στάμω γκαστρωμένη.
7. Νά ζήσει, να γεράσει τα πλού-

τη να χορτάσει (Ευχή).
8. Η ζήση θέλει πέραση κι η φτώ-

χεια καλοπέραση.
9. Κατακαμπίς αγνάντευα κατα-

καμπίς στον κάμπο (Στίχος δημο-
τικού).

10. Του στρώνω εδώ, του στρώ-
νω εκεί, του στρώνω μέσα στο πα-
χνί (Χορευτικό).

11. Χρόνια πολλά πάντα με γεια 
(Χαιρετισμός με ευχές).

12. Τραπέζι όλος ο τόπος, σ’ 
όλους υπήρχε ο τρόπος (Φιλοξε-
νία).

13. Κι από κοντά η Πιπαντή (Υπα-
παντή), πόμπαινε το πανί «στ’ αντί» 
γιατί έφτανε κοντά η Λαμπρή, δεν 
ήταν νάμαστε γδυτοί. (Πρόβλεψη).

14. Τάμα να λειτουργήσουμε, 
τάμα να κοινωνήσουμε (Τάμα).

15. Τα «διάφορα» οκάδες, άμπο-
λη να’ ν το γάλα και τα τυριά τρα-
κάδες (Ευχή).

16. Ποιος είδε ποιος το ξέρει, η 
νύφη αν προσκύνησε για τ’ άφησε 
γι’ άλλη φορά, να ξανανιώσει τη 
χαρά; (Αβέβαιος γάμος).

17. Τίποτα δεν μας φταίει οι μέ-
ρες να γυρνάνε, οι μήνες να κυλά-
νε, οι πίκρες να περνάνε (Μακριά 
οι στεναχώριες και οι μιζέριες).

18. Καντέλη Καντέλη τα γρούνια 
μεσ’ στ’ αμπέλι ως που να πάει ο 
Καντέλης τα σκότωσε ο Φαμέλης 
(Πείραγμα).

19. Να ήμουν το Μάη μπιστικός, 
τον Αύγουστο δραγάτης.

20. Σιαπέρα δ’ λειες σιαπέρα.

* * *
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ΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΗ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΟΔΗ
Γράφει ο Κώστας Στοφόρος

Καλοκαίρι και εκδηλώσεις
-Μετά την καραντίνα της άνοιξης, καταφέραμε 

τουλάχιστον να επισκεφθούμε και να απολαύσουμε 
το χωριό μας -όσοι από εμάς μένουμε μακριά- το κα-
λοκαίρι.
Λόγω των συνθηκών και των απαγορεύσεων τί-

ποτε βεβαίως δεν θύμιζε το εορταστικό κλίμα προ-
ηγούμενων ετών με το πανηγύρι, τους χορούς των 
Συλλόγων, το πάρτυ νεολαίας τα διήμερα με εκδη-
λώσεις για τα παιδιά…
Ωστόσο πραγματοποιήθηκε ο 1ο ποδηλατικό γύ-

ρος «Τάκης Ζεΐνης» με συμμετοχή που ξεπέρασε 
κάθε προσδοκία. Αξίζουν συγχαρητήρια στον πρόε-

δρο του χωριού Γιώργο Χαλατσά για την πρωτοβου-
λία, αλλά και σε όλους όσοι συνέβαλαν για την επι-
τυχημένη και ασφαλή υλοποίησή του.
Πολλά μπράβο στον συγχωριανό μας Κώστα Κε-

φαλά που δώρισε ένα ποδήλατο το οποίο χαρίστηκε 
μετά από κλήρωση σε παιδί του χωριού μας.
Συγκινητική η παρουσία του Παπα-Χαράλαμπου 

που τράβηξε και τον κλήρο για τον τυχερό.

-Επίσης, με πρωτοβουλία του Προοδευτικού Συλ-
λόγου «Τα Καστέλλια» πραγματοποιήθηκαν δυο 
βραδιές παραμυθιού από την ομάδα αφήγησης 
«Παραμυθανθός». Παρά τις δυσμενείς καιρικές συν-
θήκες συγκεντρώθηκε πλήθος κόσμου. Μικροί και 
μεγάλοι απόλαυσαν τα παραμύθια που αφηγήθηκαν 
η Ρόη Μουλά και ο Δημήτρης Μάλλης. Η εκδήλωση 
δεν μπόρεσε να πραγματοποιηθεί στο προαύλιο του 
σχολείου όπως ήταν προγραμματισμένο, αλλά στο 
καφέ Λυκόρραχο χάρη στην ευγενική διάθεση του 
χώρου από την Οξάνα Ίβασικ.

Χάνι Ζαγγανά
-Ειδική συνεδρίαση πραγματοποίησε το Τοπικό 

Συμβούλιο για τα όσα συμβαίνουν στο Χάνι Ζαγγα-
νά κυρίως σε ότι αφορά στο νερό που …δεν τρέχει. 
Ελπίζουμε να λυθεί το θέμα αυτό και να αναδειχθεί 
η περιοχή όπως της αξίζει και όπως ταιριάζει στην 
ιστορία της.
Ο πρόεδρος του χωριού μετά από αυτή τη συνε-

δρίαση δέχθηκε προσωπικές επιθέσεις μέσα από 
σελίδες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, που προ-
κάλεσαν πραγματικά αλγεινή εντύπωση.
Ο Σύλλογος μας είχε παρέμβει με επιστολή, από 

την οποία παραθέτω αποσπάσματα:
«Αξιότιμε κύριε πρόεδρε,
Ο Προοδευτικός Σύλλογος «Τα Καστέλλια» και η 

εφημερίδα «Καστελλιώτικα Νέα» έχουν αναφερθεί 
επανειλημμένως στο Χάνι Ζαγγανά και στην κατά-
σταση η οποία επικρατεί σήμερα στο εμβληματικό 

για το χωριό μας Χάνι… 
…Ο χώρος έχει περιφραχθεί (δεν γνωρίζουμε αν 

αυτό έγινε νομίμως ή παρανόμως). Αν η περίφραξη 
είναι νόμιμη, κανείς βεβαίως δεν μπορεί να εισέλ-
θει εντός του χώρου. Ωστόσο ακόμη και σε αυτή την 
περίπτωση η παροχή νερού μπορεί να κατευθύνεται 
εκτός της περίφραξης ώστε να μπορεί να ξεκουρα-
στεί και να ξεδιψάσει ο κάθε διαβάτης.
Υπάρχει κάποια γνωμάτευση του Δασαρχείου για 

το ζήτημα αυτό;
Είναι νόμιμη η περίφραξη και η τοποθέτηση κοντέ-

ινερ;
Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τις σχετι-

κές σας ενέργειες και να ζητήσουμε από το τοπικό 
συμβούλιο να αντιδράσει σε τυχόν παρανομίες και 
παρατυπίες που αφορούν στη σημερινή κατάσταση 
που επικρατεί στο Χάνι και δεν συνάδει με την πολύ-
χρονη ιστορία του…»

Δωρική Τετράπολη
Μια από τις καλοκαιρινές μέρες πρότεινα στην πα-

ρέα των φίλων του μικρού μου γιου να τους πάω στα 
τείχη. Με κοίταξαν έκπληκτοι, νομίζοντας πως του 
κοροϊδεύω.
Πήγαμε πράγματι βόλτα και λίγα μέτρα μετά το νε-

κροταφείο, αφού κατεβήκαμε κι ένα πολύ σύντομο 
μονοπάτι τα παιδιά είδαν έκπληκτα τα τείχη…
Είναι κρίμα να υπάρχει τέτοια άγνοια της τοπικής 

ιστορίας…
Ελπίζουμε να αναδειχθεί ο αρχαιολογικό χώρος 

όπως του αξίζει. 

Πέστροφες Καστελλίων
Η εκτροφή πέστροφας στο χωριό μας που στηρί-

ξαμε από την πρώτη στιγμή πηγαίνει από το καλό 
στο …καλύτερο. Θαυμάσιο, υγιεινό και γευστικό το 
προϊόν, ενώ τώρα κυκλοφορεί η καπνιστή πέστροφα 
και σε διάφορα καταστήματα σε μια καλαίσθητη συ-
σκευασία. 

Καραντίνα στο χωριό
Αρκετοί συγχωριανοί μας αποφάσισαν να παρα-

μείνουν στο χωριό και μετά το τέλος του καλοκαι-
ριού, θεωρώντας το -δικαίως- ως πιο ασφαλές. Πολ-
λοί ανακάλυψαν μια άλλη ποιότητα ζωής. Ίσως οι 

συνταξιούχοι Καστελλιώτες ή όσοι μπορεί να βρουν 
εργασία και όσοι δουλεύουν εξ αποστάσεως ίσως θα 
έπρεπε να σκεφτούν το ενδεχόμενο μόνιμης διαμο-
νής στο χωριό και μετά τη κρίση με την πανδημία.

Εργασίες και στολισμοί
Μπορέσαμε έστω και μέσω ίντερνετ να δούμε τον 

όμορφο Χριστουγεννιάτικο στολισμό του χωριού 
μας, αλλά και τα έργα που έγιναν στο ιατρείο και στο 
δημοτικό κατάστημα. Όλα αυτά είναι μια παρηγοριά 
μέσα στην τόσο δύσκολη περίοδο που περνάμε όλοι 
μας. 

Διαδικτυακοί περίπατοι
-Σειρά διαδικτυακών περιπάτων στον Δήμο Δελ-

φών πραγματοποίησε μέσα στις γιορτές των Χρι-
στουγέννων και τον Ιανουάριο το Μουσείο Σχολικής 
Ζωής και Εκπαίδευσης. Ο πρώτος περίπατος έγινε 
στην περιοχή της Γραβιάς και στα Καστέλλια. Επόμε-
νες στάσεις η Άμφισσα, η Ιτέα, η Κίρρα και οι Δελφοί 
και βεβαίως το Γαλαξείδι.

-Εκδηλώσεις όμως προετοιμάζονται -κορωνοϊού 
επιτρέποντος- και για την επέτειο της Επανάστασης 
του 21.

ΜΙΑ ΝΕΑ ΦΙΛΗ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
Το φετινό καλοκαίρι εκπλαγήκαμε ευχάρι-

στα, όταν είδαμε ένα μεγάλο πλήθος παιδιών 
του χωριού διαφόρων ηλικιών να παίζουν 
παραδοσιακά ομαδικά παιγνίδια και να ασχο-
λούνται και με άλλες συναφείς παιδικές δρα-
στηριότητες, για πολλές ώρες και μέρες, ενώ 
μέχρι τότε η μόνη παιδική δραστηριότητά 
τους ήταν το κινητό, το λάπτοπ και ευτυχώς 
και το ποδήλατο. Πώς συνέβαινε αυτό; Το 
διαπιστώσαμε αργότερα, όταν μάθαμε ότι η 
φιλοξενούμενη και φίλη της Βασιλικής Τσιρο-
πούλου Ελεάνα Τσίχλη άφηνε την παρέα της 
στα καφενεία και συγκέντρωνε τα παιδιά σε 
χώρο της πλατείας και έπαιζε μαζί τους ορ-
γανώνοντας ομαδικά παραδοσιακά παιχνίδια. 
Η Ελεάνα Τσίχλη είναι σκηνοθέτης, ηθο-

ποιός και εμψυχώτρια θεατρικού παιχνιδιού. 
Όταν τη συναντήσαμε να την ευχαριστή-
σουμε εκ μέρους των γονιών και παπούδων 
της ζητήσαμε να μας στείλει το βιογραφικό 
της να το δημοσιεύσουμε να τη γνωρίσου-
με καλύτερα, γιατί μας διαβεβαίωσε ότι θα 
μας επισκέπτεται συχνότερα, γιατί της αρέ-
σει πολύ το χωριό μας. Και ανταποκρίθηκε 
πρόθυμα.

Η Ελεάνα Τσίχλη στα Καστέλλια
- Στις λίγες μέρες που πέρασα στα Καστέλ-

λια όπου βρέθηκα καλεσμένη της φίλης και 
συγχωριανής σας Βασιλικής Τσιροπούλου, 
σκέφτηκα να προσθέσω στις διακοπές μου 
ένα μικρό λιθαράκι προσφοράς στο φιλόξενο 
αυτό χωριό. Επειδή ένα από τα αντικείμενα 
της εργασίας μου είναι η ενασχόληση με τα 
παιδιά ως θεατροπαιδαγωγός και επειδή είδα 
ένα χωριό να σφύζει από παιδικές φωνές 
δοκίμασα να περάσω κάποιες ώρες παίζοντας 
με τα παιδιά στο κεντρικό σταυροδρόμι των 
Καστελλίων.
Με όχημα τα παραδοσιακά ομαδικά παιχνί-

δια (άγνωστα τα περισσότερα για τα σημερινά 
παιδιά) αλλά και διάφορες δραστηριότητες 
που συνδυάζουν βασικά θεατρικά εργαλεία 
και επενδύουν στην αυθόρμητη έκφραση των 
παιδιών, επεδίωξα να εμπνεύσω τα παιδιά 
μέσα από το παιχνίδι να οξύνουν τη φαντασία 
και vα επενδύσουν στην ομαδικότητα, ενώ 
παράλληλα διασκέδαζαν.
Σίγουρα για εμένα μια μοναδική εμπειρία 

ανταλλαγής και γνωριμίας με το μέλλον του 
χωριού σας! 

Συνοπτικό βιογραφικό
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1983 Σπούδασε 

υποκριτική στη Δραματική Σχολή του Ωδείου 
Αθηνών Είναι πτυχιούχος του τμήματος Μη-
χανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π.
Από το 2011 εργάζεται ως σκηνοθέτις στο 

θέατρο δημιουργώντας παραστάσεις τόσο για 
ενήλικες, όσο για παιδιά και εφήβους.
Το 2014 βραβεύτηκε με την ομάδα της 

Ubuntu με το βραβείο «Πρωτοεμφανιζόμενου 
Καλλιτέχνη» από την Ένωση Θεατρικών και 
Μουσικών Κριτικών.
Παράλληλα με την ενασχόλησή της με το 

θέατρο έχει επίσης ασχοληθεί με τη θεατρική 
αγωγή ως εμψυχώτρια θεατρικού παιχνιδιού 
σε παιδιά Δημοτικού - Γυμνασίου, με σεμινά-
ρια θεάτρου για ερασιτέχνες ηθοποιούς και 
εκπαιδευτικούς και για σπουδαστές παιδαγω-
γικών επαγγελμάτων.
Έχει καταρτιστεί στο ψυχοπαιδαγωγικό μο-

ντέλο του «Γνωσιακού Συμπεριφορικού Δρά-
ματος» (CBD-Cognitive Behaviour Drama) 
από την Dr. Χάρις Καρνέζη (PhD Trinity 
College Dublin - Τμήμα Ψυχολογίας) και ερ-
γάζεται πάνω στο θεραπευτικό αυτό μοντέλο 
σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Καστοριά.

ΖΗΤΑΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΛΩΝ ΣΑΣ ΠΡΟΚΕΙ-
ΜΕΝΟΥ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ 
ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ «Κ.Ν.» ΔΙΑΦΟΡΕ-
ΤΙΚΑ ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΦΥΛΛΟ ΘΑ 
ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ, ΥΣΤΕΡΑ 
ΑΠΟ 57 ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΧΡΟΝΙΑ.
Ανταποκριθείτε στην έκκλησή μας.
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