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Η παράθεση κοντά στο επώνυμο και 
ενός άλλου ονόματος συνήθως σκω-
πτικού - αλλά όχι από κακία - που να 
χαρακτηρίζει το άτομο, δεν είναι μόνο 
συνήθεια ελληνική αλλά συνήθεια όλων 
των λαών και όλων των πολιτισμών της 
γης. Το λέει και η ίδια η λέξη: «πα-
ρεγκώμιον». Εγκώμιο είναι ο ύμνος, 
ο έπαινος. Παραγκώμι είναι εκείνο 
που βαίνει παράλληλα με το επώνυ-
μο, δηλαδή το αντί του επωνύμου. Το 
λένε και παρανόμι (παράνομα) σε 
άλλα μέρη, αλλά και παρατσούκλι, που 
θα ειπεί παράτιτλο, δηλαδή αυτό που 
αντικαθιστά το βασικό επώνυμο. Όλα 
τα δημιούργησε η ανάγκη. Στην αρχή 
όλοι οι άνθρωποι είχαν ένα όνομα, 
αλλά το μεγάλο πλήθος των ανθρώπων 
που επακολούθησε, δημιούργησε την 
ανάγκη και άλλου χαρακτηρισμού για 
πιο καθαρό γνώρισμα του ατόμου πιο 
προσδιοριστικό. Έτσι δημιουργήθηκαν 

τα επώνυμα. Αλλά, όπως είπαμε, δεν 
μπορούσε να ξεφύγει από τον κόσμο 
ο παραπλαϊνός χαρακτηρισμός του, από 
ένα μοναδικό γνώρισμά του. Εδώ το 
δωρικό πνεύμα του τόπου μας έχει κά-
νει θαύματα λιτότητας και ευστοχίας. Με 
μια λέξη χαρακτηρίζεται όχι απλώς το 
όνομα, αλλά μένει και αντικαθιστά σί-
γουρα πολλές φορές το επώνυμο. Η δε 
αχρησία του είναι τόση που στο τέλος, 
όταν μας προσαγορεύουν το άτομο με 
το πραγματικό του επώνυμο, ψάχνουμε 
να βρούμε ποιος είναι και στο σημείο 
αυτό έρχεται η συνήθεια των παραγκω-
μιών να επιβεβαιώσει την απ’ ευθείας 
καταγωγή μας απ’ τους αρχαίους.

Στον Όμηρο ακόμη στην αρχή του 
ελληνισμού, ξεκινάμε με παραγκώμια. 
Ο Αχιλλέας προσονομάζεται ωκύπους, 
δηλαδή ξεφτέρι, ο Οδυσσέας προσο-
νομάζεται πολυμήχανος, δηλαδή ανε-
μοβολιός και παρακάτω ο Περικλής 
Ολύμπιος, γιατί άστραφτε και βρόνταγε, 
δηλαδή καπνιάς. Η συνήθεια αυτών 
των παραγκωμιών, δεν κόπηκε στα 
μεταχριστιανικά χρόνια, αλλά τουνα-
ντίον δυναμώθηκε: Άγιος Ιωάννης, ο 
Πρόδρομος, Παναγιά η Δέσποινα, η 
Πλατυτέρα, η Γρηγορούσα, η Γλυκο-
φιλούσα. Στο Βυζάντιο τα παραγκώμια 
στους αυτοκράτορες ιδιαίτερα δίνουν 
και παίρνουν: Κωνσταντίνος ο Πωγω-

νάτος, Λέων ο Αρμένιος, Βασίλειος ο 
Βουλγαροκτόνος κλπ. Τα ίδια και στην 
Τουρκοκρατία και στα μετεπαναστατικά 
χρόνια: Κολοκοτρώνης, ο γέρος του 
Μοριά, Καραϊσκάκης ο γιος της Κα-
λόγριας, Ανδρέας Βώκος ο Μιαούλης. 
Σήμερα στο χωριό μας, πέραν της πα-
λαιότερης συνήθειας, στο νεογέννητο 
για λόγους ανδρείας και αξιοσύνης, δί-
νεται ένα όνομα διασήμου ληστή όπως: 
Γκαμαλέτσος, Καταρραχιάς, Κάγκαλος 
(Κούγκουλος), Ρεγκούζας. Έχομε τα 
παραγκώμια των ελαττωμάτων ή των 
προτερημάτων, όπως Τρεμούλης, Κτσο-
πατήθρας,
Στραβοφλιαμάτης ή Καϊάφας και 

παρά πέρα τα χλευαστικά όπως, Τρα-
στούλας, Κουτσοπλής, Μπουλουγούρας, 
Κουρούνης και λοιπά και λοιπά και 
λοιπά, χωρίς κανένας να μπορεί να μας 
συναγωνιστεί.

Χ.-

ΤΑ ΠΑΡΑΓΚΩΜΙΑ

ΤΟ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΑΣ

Ο Προοδευτικός Σύλλογος 
«Τα Καστέλλια», η εφημερί-
δα «Καστελλιώτικα Νέα», το 
Μουσείο Σχολικής Ζωής και 
Εκπαίδευσης και το literature.
gr προκηρύσσουν τον Ζ’ Δια-
γωνισμό Διηγήματος «Στέλι-
ος Ξεφλουδας» με θέμα «Το 
Κάστρο», θέλοντας να δώ-
σουμε έμφαση στην ανάγκη 
προστασίας και ανάδειξης των 
αρχαιολογικών χώρων των 
Καστελλίων, τα οποία άλλω-
στε οφείλουν και το όνομά 
του σε ένα κάστρο...

Ο Διαγωνισμός που διεξάγε-
ται για έβδομη φορά, έχει ως 
στόχο την προβολή του έργου 
του Καστελλιώτη δημιουργού 
αλλά και την ανάδειξη νέων 
συγγραφέων μέσα από το δι-
ήγημα και το γραπτό λόγο. Ο 
Στέλιος Ξεφλούδας γεννήθη-
κε στις αρχές του 20ού αιώνα 
στα Καστέλλια, ανήκε στην 
περίφημη Γενιά του ‘30, ήταν 
από τους ιδρυτές της περί-
φημης «Σχολής της Θεσσα-
λονίκης» και θεωρείται ως ο 
εισηγητής του «εσωτερικού 
μονολόγου» στην Ελληνική 
Λογοτεχνία.

Πιστεύουμε ότι μέχρι σή-
μερα έχουν υπηρετηθεί-στο 
μέτρο των δυνατοτήτων μας 
-και οι δυο αυτοί στόχοι, 
αφού και παρακινήσαμε για 
γνωριμία με το έργο του Στέ-

λιου Ξεφλούδα, αλλά και πολ-
λοί από τους νέους συγγρα-
φείς που διακρίθηκαν στον 
διαγωνισμό έχουν σημειώσει 
μια αξιόλογη πορεία στα ελ-
ληνικά γράμματα..

Υπενθυμίζουμε ότι τα θέ-
ματα των προηγουμένων δι-
αγωνισμών, τα οποία κυκλο-
φορούν σε ανθολογίες, ήταν:

- Επιστροφή στο χωριό
- Έγκλημα στο χωριό
- Ο καπνός
- Ο Ξένος
- Το σχολείο
- Το τρένο
Ο διαγωνισμός, απευθύνε-

ται σε όσους μετέχουν της ελ-
ληνικής παιδείας και γράφουν 
στην ελληνική γλώσσα, ανε-
ξαρτήτως τόπου διαμονής και 
εθνικότητας χωρίς όριο ηλι-
κίας. Οι υποψήφιοι μπορούν 
να συμμετέχουν με ένα μόνο 
διήγημα το οποίο να μην έχει 
ποτέ δημοσιευθεί. Το καθέ-
να, δεν πρέπει να ξεπερνά τις 
3.000 λέξεις.

Θέμα του Ζ΄ Διαγωνισμού 
είναι «Το Κάστρο»

Η ιδέα ώστε το θέμα του 
νέου διαγωνισμού να είναι 
το κάστρο συνδέεται με την 
προσπάθεια για την ανάδειξη 
των μνημείων και της ιστο-
ρίας του χωριού, το οποίο 
υπήρξε το κέντρο της Δωρι-
κής Τετράπολης.

Η βράβευση
Τα δώδεκα πρώτα διηγή-

ματα που θα ξεχωρίσουν, θα 
δημοσιευτούν σε ειδική Αν-
θολογία.

Για τη· συγκεκριμένη έκδο-
ση οι συγγραφείς παραχω-
ρούν αυτοδίκαια στους οργα-
νωτές τα πνευματικά τους δι-
καιώματα. Πέρα από τα τρία 
πρώτα βραβεία θα δοθεί το 
Ειδικό Βραβείο «Γιώργης Χα-
λατσάς» σε διήγημα που θα 
αναφέρεται στα Καστέλλια.

Τα διηγήματα υποβάλλο-
νται ταχυδρομικά με την έν-
δειξη:

Για το Ζ’ διαγωνισμό διηγή-
ματος «Στέλιος Ξεφλούδας» 
ως ακολούθως:

Παραλήπτης
Προοδευτικός Σύλλογος 

«Τα Καστέλλια»
Κώστας Στοφόρος
Σικελιανού 20- 22, Αγία 

Παρασκευή 15343
Διηγήματα παραλαμβάνο-

νται από τις 15 Σεπτεμβρίου 
2021. Τελευταία ημέρα κατά-
θεσης ορίσθηκε η 15η Δεκεμ-
βρίου του 2021, με αποδει-
κτικό στοιχείο τη σφραγίδα 
του Ταχυδρομείου.

Τα διηγήματα υποβάλλο-
νται δακτυλογραφημένα σε 
επτά (7) αντίτυπα. Κάτω απ’ 
τον τίτλο του διηγήματος 
αναγράφεται υποχρεωτικά 
ψευδώνυμο του συγγραφέα. 
Μέσα στο φάκελο αποστολής 
πρέπει να υπάρχει δεύτερος 
κλειστός φάκελος αλληλο-
γραφίας, που εξωτερικά θα 
φέρει το ψευδώνυμο. Μέσα 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ζ΄ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ
«ΣΤΕΛΛΙΟΣ ΞΕΦΛΟΥΔΑΣ» ΜΕ ΘΕΜΑ «ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ»

ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΜΑΣ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ

της Χριστιάνας Σταματέλου 
«Στα είκοσι έφυγα απ την Αλβανία και ήρθα στην Ελλάδα. 
Σήμερα πατημένα πια τα 50 νοιώθω Έλληνας. Έγινα 
Καστελλιώτης! Όχι βέρος όπως εσείς, αλλά βλέπεις εδώ 
ρίζωσα, βρήκα μεροκάματο, έκανα οικογένεια, πρόκοψα. Εδώ 
και πολλά χρόνια, εδώ είναι το σπίτι μου, οι φίλοι μου, η ζωή 
μου. Πηγαίνω στην Αλβανία που και που. Χαίρομαι να βλέπω 
συγγενείς, όμως είμαι επισκέπτης. Πώς να στο πω, νοιώθω 
πως ανήκω αλλού. Όσο για τα παιδιά μου που γεννήθηκαν 
εδώ, που πήγαν σχολείο και σπούδασαν στην Ελλάδα, έχουν 
φτιάξει τη ζωή τους έτσι, που ούτε το σκέφτονται πως θα 
μπορούσαν να επιστρέψουν κάποια μέρα και να ζήσουν στην 
Αλβανία».
Αυτά μου έλεγε πρόσφατα ένας φίλος μας Αλβανός 

- Καστελλιώτης καθισμένος ένα ηλιόλουστο μεσημέρι 
στο χαγιάτι μας παρέα με τσιπουράκια κι όρεξη για 
καλή κουβέντα. Μιλούσε άψογα τα Ελληνικά με την 
χαρακτηριστική λίγο βαριά προφορά, που διαφέρει απ’ 
τη ρουμελιώτικη. Τα λόγια του ήταν κουβέντες από 
καρδιάς, μια εξομολόγηση που αντιπροσωπεύει τις χιλιάδες 
συμπατριωτών του που έφυγαν πριν 30 χρόνια από την 
Αλβανία, μέσα σε πολύ δύσκολες οικονομικά και κοινωνικά 
συγκυρίες, κι αναζήτησαν μια καλύτερη τύχη σε χώρες της 
Ευρώπης αλλά και στις Η.Π.Α.
Έτσι έφτασαν και στην χώρα μας, αλλά και στο χωριό 
μας. Δεκάδες νέα παιδιά, με άγνοια για το τι τους 
περίμενε, ανασφάλεια, αγωνία για το άγνωστο αλλά και το 
αβέβαιο μέλλον. Παιδιά από καλή πάστα, στην συντριπτική 
πλειοψηφία τους, βρήκαν δουλειές γρήγορα στο χωριό μας 
αλλά και καλή υποδοχή. 
Η άφιξη των νέων από την Αλβανία συνέπεσε με την 
εποχή που υπήρχε έλλειψη ικανού εργατικού δυναμικού 
για να καλύψει τις ανάγκες όσων κυρίως ήθελαν ένα χέρι 
βοήθειας για τις διάφορες αγροτικές δουλειές, αλλά και 
τις κατασκευές ή συντηρήσεις σπιτιών, την φροντίδα και 
περιποίηση σπιτιών και κήπων.
Σήμερα, που στο χωριό μας τα περισσότερα σπίτια 
λειτουργούν ως εξοχικές κατοικίες, έχουμε στηριχτεί στη 
συνεργασία μας με οικογένειες που κατάγονται απ την 
Αλβανία και δεν το έχουμε μετανιώσει. Τα σπίτια μας 
πεντακάθαρα, οι αυλές και οι κήποι φροντισμένοι, οι 

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΑΠΟ-
ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ. ΣΑΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΥΓΝΩΜΟΝΕΣ. ΕΥΕΛ-
ΠΙΣΤΟΥΜΕ ΟΤΙ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ ΜΑΣ ΘΑ ΣΑΣ ΑΝΑ-
ΚΟΙΝΩΣΟΥΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΑΡΙΘΜΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ.
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σει τα τελευταία του χρόνια 
στο χωριό που υπεραγαπούσε. 
 Δεν άφησε το πατρικό του σπί-
τι παρά μόνο όταν, λόγω της 
βεβαρημένης υγείας του, ήταν 
αδύνατον να αυτοσυντηρηθεί 
και έπρεπε να δεχτεί την απαι-
τούμενη φροντίδα και περίθαλ-
ψη. Τελικά, δυο μήνες μόνο 

έμεινε μακριά για να επιστρέ-
ψει μόνιμα πια, στο χώμα του 
χωριού του.
Δυστυχώς, ο κορωνοϊός επέ-

τρεψε παρά μόνο σε λιγοστούς 
συγγενείς και συγχωριανούς 
του να του πουν το τελευταίο 
αντίο.
Ο Αριστείδης ήταν συνταξι-

ούχος του ΟΤΕ, ήταν παντρε-
μένος με την Ειρήνη Παππά 
και είχε τρεις κόρες, τη Γεωρ-
γία-καθηγήτρια Αγγλικής Φι-
λολογίας, την Ιουλία-εκπαιδευ-
τικό Α/θμιας  και τη Δήμητρα-
οικονομολόγο. Παρηγοριά για 
τους οικείους του είναι ότι θα 
εξακολουθεί να ζει μέσα από 
τα τέσσερα εγγόνια του, ειδικά 
το μικρότερο, τον Άρη που έχει 
και τ’ όνομά του. 
Να είναι ελαφρύ το χώμα, 

Αριστείδη.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. 
ΧΑΛΑΤΣΑΣ

Στις 23 Ιανουαρίου 2021 
έφυγε από κοντά μας ο 
ξάδελφος και αδελφός μου 
συνονόματος Κωνσταντίνος 
Χαλατσάς του Ιωάννη (Νάκος). 
Ένα διάστημα του ταξιδιού της 
ζωής του το πέρασε και στο 
χωριό μας σε παιδική ηλικία. 
Δυστυχώς έφυγε για το μακρινό 
του ταξίδι νεότατος (μόλις 51 
ετών) αφήνοντας όμως πίσω 
του μια πανάξια σύζυγο την 
Άννα και δύο αξιαγάπητα 
παιδιά τον Γιάννη και την 
Μαριλένα. Δεν θα ξεχάσω ποτέ 

Τριμηνιαία Έκδοση
«ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ»
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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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Τηλ.-Fax: 210-5238107
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
• Τα ενυπόγραφα κείμε-

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

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

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

• Τα κείμενα δεν επιστρέ-
φονται.

Αυτοί που μας έφυγαν

Κο ι ν ω ν ι κ ά
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Ο Ιωάννης Νικ. Μακρής και η 

Αναστασία Ευαγ. Δοσίδη απόκτησαν 
κόρη στις 26 Δεκεμβρίου 2020.
Τα «Κ.Ν.» τους εύχονται να τους 

ζήσει.

ΘΑΝΑΤΟΙ
- Πέθανε και κηδεύτηκε στην Αθή-

να στις 11 Δεκεμβρίου 2021 η Τέτη-
Αναστασία, σύζυγος του Κωνσταντί-
νου Μοσχολιού.

- Πέθανε και κηδεύτηκε στην Αθή-
να στις 18 Ιανουαρίου 2021 ο Δημο-
σθένης Αντωνίου Τσακρής, ετών 61.

- Πέθανε και κηδεύτηκε στο Γ΄ 
Νεκροταφείο Αθηνών στη Νίκαια ο 
Κωνσταντίνος Ιω. Χαλατσάς στις 23 
Ιανουαρίου 2021, ετών 51.

- Πέθανε και κηδεύτηκε στην Αθή-
να στις 27 Ιανουαρίου 2021, ο Ιωάν-
νης Γεωργίου Γαλάνης, γιος της Μα-
ρίας Π.Βέλλιου, ετών 74.

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ

Ο Αριστείδης Μοσχολιός, 
έφυγε από τη ζωή στις 7 Φε-
βρουαρίου 2021, σε ηλικία 85 
ετών από καρδιακή ανεπάρ-
κεια. 
Όλοι θυμόμαστε τον Αριστεί-

δη, τον Άρη, όπως συχνά τον 
αποκαλούσαν οι φίλοι του. Στις 
εκδηλώσεις του χωριού πρώτο, 
στο καφενείο, στην εκκλησία, 
στη βόλτα. Και σε όλους μας 
ήταν γνωστή η αγάπη του για 
τα Καστέλλια.
Επιθυμία του ήταν να περά-

(Συνέχεια στη σελίδα 3)

- Πέθανε στην Αθήνα και κηδεύτη-
κε στα Καστέλλια στις 9 Φεβρουαρί-
ου 2021 ο Αριστείδης Ηλία Μοσχο-
λιός, ετών 86.

- Πέθανε στην Αθήνα και κηδεύτη-
κε στα Καστέλλια στις 19 Νοεμβρίου 
2020 η Ζωή Δανιήλ, ετών 90.

- Πέθανε και κηδεύτηκε στην Αθή-
να στις 15 Ιανουαρίου 2021 η Μαρία 
Χουλιάρα - Μιχαηλίδου, ετών 69.

- Πέθανε και κηδεύτηκε στη Νέα 
Σμύρνη Αττικής η Κωνσταντίνα Κο-
τσίκη, σύζυγος Ιωαν. Τράκου, ετών 
90.

- Πέθανε και κηδεύτηκε στην Αθή-
να η Αλεξάνδρα, σύζυγος Νικολάου 

Κόλλια, ετών 90.
- Πέθανε και κηδεύτηκε στη Λάρι-

σα στις 10 Απριλίου 2021 η Βιργινία 
Βλάχου, σύζυγος Ευαγ. Μοσχολιού, 
ετών 86.

- Πέθανε και κηδεύτηκε στην Αθή-
να στις 23 Απριλίου 2021 η Κατερίνα 
Γ. Καραπλή, ετών 74.

- Πέθανε και κηδεύτηκε στην Αθή-
να η Τζένη Γ.Παπανικολάου στις 2 
Μαΐου 2021 και κηδεύτηκε στις 8 Μα-
ΐου 2021 στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών.

- Πέθανε στην Αθήνα και κηδεύτη-
κε στα Καστέλλια στις 8 Μαΐου 2021 
η Ελένη Κ. Σκόπα, ετών 48.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
Η Επιτροπή Διαχείρισης της Δη-

μοτικής Βιβλιοθήκης Καστελλίων 
ευχαριστεί θερμά τον Παναγιώτη 
(Τάκη) Μερμίρη και τον Μάκη Τσε-
λέντη για την πραγματοποίηση της 
ηλεκτρολογικής και ηλεκτρονικής 
εγκατάστασης της βιβλιοθήκης.

ΕΥΧΕΣ ΓΕΝΕΘΛΙΩΝ
Ο Προοδευτικός Σύλλογος «ΤΑ 

ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ», τα «Καστελλιώτικα 
Νέα» και ο Βαγγέλης Κωτσίκης εύ-
χονται από καρδιάς στο συνεργάτη 
- στυλοβάτη της εφημερίδας μας ΔΗ-
ΜΗΤΡΗ ΧΡ. ΧΑΛΑΤΣΑ να ζήσει για 
πολλά χρόνια ακόμη με υγεία και να 
είναι πάντοτε καλά και με τη διαύ-
γεια μυαλού που έχει σήμερα και να 
τα «χιλιάσει». Στις 8 Απριλίου 2021 
συμπλήρωσε τα 98 του χρόνια.
Δημήτρη να είσαι πάντα καλά και 

να μας εκπλήσσεις πάντα ευχάριστα.

τα σουαρέ που κάναμε στην 
αυλή του σπιτιού μας και το 
γέλιο του. Ενταφιάστηκε στο 
Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών στη 
Νίκαια.

Κώστας Χρ. Χαλατσάς

* * *
Στις 23 Ιανουαρίου 2021 

έφυγε από κοντά μας ο εκλεκτός 
συμπολίτης μας Κώστας Ιω. 
Χαλατσάς. Από τη νεαρή του 
ηλικία έδειξε ενδιαφέρον για 
τις συγκοινωνίες^ ειδικότερα, 
γι ’  αυτό  εγκαταστάθηκε 
μόνιμα στον Πειραιά, όπου 
και προσλήφθηκε ως οδηγός 
λεωφορείου στον ΟΣΑ.
Στο μεταξύ είχε την καλή 

τύχη να συνδέσει τη ζωή του με 
την εκλεκτή σύζυγό του Άννα 
με την οποία απέκτησαν δύο 
έξοχα παιδιά το Γιάννη και τη 
Μαριλένα. Από το περασμένο 
όμως καλοκαίρι η υγεία του 
κλονίστηκε ανεπανόρθωτα από 
την επάρατο νόσο, από την 
οποία και δεν γλίτωσε.

Δημήτρης Χρ. Χαλατσάς

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΑΝΤ. ΤΣΑΚΡΗΣ

Η 18 Ιανουαρίου 2021 ξημέ-
ρωσε μια μέρα κακή. Αναπά-
ντεχα έφυγε από κοντά μας ο 
Δημήτρης, όπως φωνάζαμε τον 
αδελφό μου Δημοσθένη. Έφυ-
γε αθόρυβα, διακριτικά όπως 
είχε μάθει να λειτουργεί στη ζωή 
του. Ο θόρυβος, η επίδειξη, ο 
αυτοέπαινος δεν του ταίριαζαν, 

κι έτσι ακριβώς αποφάσισε να 
μας αποχαιρετήσει. Άνοιξε την 
πόρτα κι απομακρύνθηκε χα-
μογελώντας αμυδρά, πορευό-
μενος στο φως, έγινε φως στα 
μάτια, στις καρδιές των δικών 
του ανθρώπων. Κι αν ένας άν-
θρωπος θα καταταγεί ανάμεσα 
στους δίκαιους, αυτός σίγουρα 
έχει πάρει τη θέση του εκεί. 
Δεν στεναχώρησε στη διάρκεια 
της ζωής του κανέναν κι έδωσε 
την πιο μεγάλη στεναχώρια με 

το φευγιό του σε όσους άφησε 
πίσω: Στην οικογένειά του, τη 
μητέρα που η ζωή τής έδωσε 
τον τελικό μεγάλο κι αγιάτρευτο 
πόνο, στον αδελφό του κι ακό-
μα στους συμπαίκτες του στα 
γήπεδα που έπαιζε ποδόσφαι-
ρο τα Σάββατα. Η αύρα του, 
βρίσκεται πάντα ανάμεσά μας, 
σαλεύει ο ίσκιος του σαν περ-
νάει δίπλα μας πότε - πότε με 
χαμόγελο και ξέρουμε ότι μας 
προστατεύει. Καλό ταξίδι, Δη-
μητράκη….

Ο αδελφός σου
Παναγιώτης Τσακρής

ΤΖΕΝΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Στην αγαπημένη μας και μο-

νάκριβη μάνα, γλυκιά μανού-
λα, Τζένυ Παπανικολάου
Κλαίνε για σένα σήμερα, μα-

νούλα, όλοι αυτοί που τίμησες 
όσο ζούσες, που γέλασες και 
έκλαψες μαζί τους.

Φεύγεις όπως ήρθες, με τα 
χέρια και την καρδιά καθαρή, 
καλή πραγματική χριστιανή, 
αξιοπρεπής, γλυκιά, τρυφερή, 
καλοσυνάτη και ακέραιη.
Να πας στο καλό και να μεί-

νεις ήσυχη, αφήνεις πίσω σου 
εμάς τα παιδιά και τα εγγόνια 
σου, που θα κουβαλάμε πά-
ντα μέσα μας όλα αυτά που 
μας έμαθες εσύ και ο πατέ-
ρας μας, πάνω από όλα να 
είμαστε άνθρωποι. Μας έμα-
θες να δίνουμε απλόχερα και 
όχι να αρπάζουμε, μας έμαθες 
να αγαπάμε όχι να χρησιμο-
ποιούμε, μας έμαθες να κοι-
τάζουμε τίμια κατευθείαν στα 
μάτια τους ανθρώπους, ούτε 
ψηλά ούτε χαμηλά. Μας έμα-
θες να είμαστε αγωνίστριες στη 
ζωή. Εσύ και ο πατέρας, μας 
διδάξατε την αγάπη γιατί και 
οι δυο ξέρατε να αγαπάτε, να 
αγαπάτε πολύ. Προσκαλούσες 
κάθε φίλο ή συγγενή για να 
μαγειρέψεις εσύ όλα αυτά τα 

όμορφα που έφτιαχνες για να 
τους ευχαριστήσεις.
Μας αγαπούσες πολύ και 

βαθιά, ζούσες πάντα και φρό-
ντιζες για όλους εμάς και στο 
τέλος για τον εαυτό σου. Ήθε-
λες πάντα και φρόντιζες αψη-
φώντας τον κόπο να είναι μα-
ζεμένη όλη η οικογένεια μαζί 
και πάντα φίλοι και συγγενείς.
Δάκρυζες γιατί παρέμενες 

πάντα άνθρωπος, καλοσυνάτη, 
ευαίσθητη, γλυκιά και δοτική.
Αυτή είναι η ποιο μεγάλη 

κληρονομιά που μας αφήνεις.
Να πας στο καλό γλυκιά μας 

μάνα. Να ξεκουραστείς και να 
ησυχάσεις πλάι στον πατέρα 
μας. Εμείς θα μιλούμε πάντα 
με υπερηφάνεια και καμάρι για 
σένα και θα ευχαριστούμε τον 
Θεό για τα χρόνια που μας την 
άφησε να είναι κοντά μας.
Ώρα καλή γλυκιά μανούλα 

μου και καλό Παράδεισο.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΤΕΤΗ 
ΜΟΣΧΟΛΙΟΥ

Στις 11-12-2020 έφυγε για 
το τελευταίο μεγάλο ταξίδι που 
θα κάνουμε όλοι μας η ΤΕΤΗ - 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΟΣΧΟΛΙΟΥ το 
γένος ΔΡΟΥΠΙΝ. Παντρεμένη 
με τον Κωνσταντίνο Μοσχο-
λιού, ερχόταν στα Καστέλλια 
με το σύζυγό της σε μόνιμη 

βάση και είχε αγαπήσει το χω-
ριό σαν να ήταν δικό της και 
μίλαγε πάντα με μεγάλο ενθου-
σιασμό και πεμφάνεια για τον 
τόπο μας.
Στη ζωή τους δεν ευτύχησε 

ν’ αποκτήσει παιδιά παρά την 
επιθυμία της,δίνοντας στοργή 
και φροντίδα σ’ ανήλικα βα-
φτιστήρια και από την πλευρά 
του συζύγου της.
Υπήρξε σ’ όλη της τη ζωή 

μία ευγενής και καλλιεργημένη 
δέσποινα -κοσμοπολίτισσα και 
πολυταξιδεμένη από τα εφηβι-
κά της χρόνια ακολουθώντας 
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την οικογένειά της και ήταν 
πάντα φιλομαθής με δίψα νε-
οφώτιστου μέχρι το τέλος.
Το πέρασμά σου απ’ αυτή 

τη ζωή ήταν ένας ανάλαφρος 
χορός με μουσική υπόκρουση 
τη διακριτικότητά σου και την 
ευγένεια της ψυχής σου.
Καλό δρόμο - ήρεμο απάγ-

γιο.
Νικόλαος Δροσόπουλος

MAΡΙΑ  Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ
Έφυγε νωρίς από την ζωή η 

Μαρία - η Μαίρη -  Μιχαηλίδου, 
κόρη του Αποστόλη και της 
Καλλιόπης Χουλιάρα γέννημα 

και θρέμμα των Καστελλίων. 
Εκεί έμαθε τα πρώτα γράμμα-
τα στο δημοτικό σχολειό του 
χωριού μας κάτω από τις δύ-
σκολες συνθήκες της εποχής 
εκείνης. Συνέχισε τις γυμνασι-
ακές σπουδές στην Άμφισσα 
μαζί με άλλα κορίτσια από το 
χωριό διατηρώντας πάντα τους 
δεσμούς με το χωριό, όπου 
στις διακοπές του καλοκαιριού  
βοηθούσε τους γονείς της στις 
αγροτικές εργασίες και ειδικά 
στην καλλιέργεια των κάπνων, 
όπως άλλωστε και όλοι οι νέοι 
τις εποχής εκείνης. 
Μετά το Γυμνάσιο ακολούθη-

σε σπουδές στη Σχολή Συντή-
ρησης Αρχαιοτήτων και Έργων 
Τέχνης του Υπουργείου Πολιτι-
σμού. Όπου και εργάστηκε ως 
συντηρήτρια  για πολλά χρόνια 
και σε πολλά μέρη της Ελλά-
δος όπως Κρήτη, Κυκλάδες και 
αλλά νησιά του Αιγαίου. Εκεί  
γνώρισε τον αγαπημένο της 
σύζυγο Μιχάλη και με το οποίο 
πορεύτηκε μαζί  στην εργασία 
και στην ζωή και  απέκτησαν 
δυο παιδιά.

 Ήταν ένα άνθρωπος ταλα-
ντούχος και εργάστηκε άοκνα 
και  με αυταπάρνηση στις ερ-
γασίες συντήρησης σε μνημεία 
πρωτοβυζαντινής και βυζαντι-
νής περιόδου, βοηθώντας με 
τις γνώσεις της και την πείρα 
της στην συντήρηση και απο-
κατάσταση των στοιχείων ναών, 
εικόνων και αγιογραφιών της 
περιόδου αυτής. Καθως και 
στην ανάδειξη ακόμα και ναών 
παλαιοχριστιανικής περιόδου 
στις Κυκλάδες και όχι μόνο.
Έζησε και εργάστηκε για 

πολλά χρόνια στην Νάξο που 
ήταν το αγαπημένο της νησί και 
δεύτερη πατρίδα της, έχοντας 
αναπτύξει εκεί ισχυρούς δε-
σμούς και κοινωνικές σχέσεις.
Η Μαίρη για όσους την γνώ-

(Συνέχεια στη σελίδα 7)

Για να θυμόμαστε...

Αλήθεια πώς να ήταν προ-
πολεμικά η σημερινή αγορά 
του Λυκόρραχου, θα διερω-
τούνται πολλοί, και ιδιαίτε-
ρα οι νεότεροι. Ας κάνουμε 
λοιπόν μια βόλτα γύρω στα 
χίλια εννιακόσια τριάντα πέ-
ντε να δούμε από κοντά πώς 
ήταν, είτε πώς λειτουργού-
σαν τα μαγαζιά. Μπαίνοντας 
από την αριστερή μεριά, το 
καφενείο του Παν. Παπανικο-
λάου (Κολιότα) ήταν το μισό 
καφενείο και το άλλο μισό 
το νέο παντοπωλείο (μπα-
κάλικο) που το είχαν στήσει 
οι νεοφώτιστοι σ’ αυτό το 
είδος εμπορίου ο Δημητρολό-
γιαννος (Ιωάννης Δημητρίου 
Κόλλιας, πατέρας της Ζωής 
Ευθ. Αποστολόπουλου) και ο 
Γιώργος Παπαευθυμίου νεα-
ρά τότε παιδιά, άπειρα αλλά 
με πλούσια όρεξη και ζήλο 
για παραπέρα δράση.
Απέναντι ακριβώς από 

το σημερινό παντοπωλείο 
-super market- του Αλέξαν-
δρου Αντιπάτη, χτιζόταν 
ακόμα τότε, και αργότερα 
είχε μεγάλη εναλλακτική πε-
ριπέτεια -όπως θα δούμε στη 
συνέχεια- που από αποθήκη 
σιτηρών σταδιακά μετατρά-
πηκε σε βοηθητική αποθήκη 
από το Γιώργο Παπαευθυμί-
ου, που συνέχισε μόνος του 
μετά το θάνατο του συνεταί-
ρου του Δημητρίου Κόλλια. 
Αργότερα λειτούργησε στην 
ίδια θέση για πολλά χρόνια 
ως παντοπωλείο. Η ονομα-
σία παρέμεινε ως «Αποθήκη 
Παπαευθυμίου».
Η κυρίως αγορά ήταν τα 

«Μαγαζιά» που βρίσκονταν 
πιο πέρα γύρω από τη μικρή 
πλατεία.
Μπαίνοντας αριστερά ήταν 

το καφενείο του Στοφορονι-
κολού (Νικόλαου Γ. Στοφό-
ρου) που το χρησιμοποιούσε 
και για χασάπικο. Το διπλανό 
αριστερά πάντοτε και πάνω 
στην πλατεία ήταν το κα-
φενείο του Λιαζακοθανάση 
(Αθανάσιου Ι. Αποστολόπου-
λου). Μέσα στο καφενείο λει-
τουργούσε το κουρείο του ο 
Καραμήτρος (Δημήτριος Απ. 
Αποστολόπουλος) και ακρι-
βώς δίπλα επί της πλατείας 
ήταν το μπακάλικο - παντο-
πωλείο του Σκωλικονικολού 
(Ηλία Νικ. Σκωλίκη) που 
αργότερα το συνέχισε, ανα-
βαθμίζοντάς το συγχρόνως, 
ο γιος του Νικόλαος Ηλία 
Σκωλίκης. Στο χώρο του πα-
ντοπωλείου λειτουργούσε και 
κρεοπωλείο.
Ο δρόμος προς την Κάνιανη 

(Αποστολιά) που διαμεσολα-
βεί χώριζε τα μαγαζιά στα 
δυο, τα από δω κι από κει. 
Απέναντι του παντοπωλεί-
ου Νικολάου Σκωλίκη, ήταν 
το παντοπωλείο του Ιωάννη 
Κολοκυθά που πουλούσε κυ-
ρίως γεωργικά φάρμακα και 
είδη κυνηγίου και αργότερα 
και δέρματα. Στη συνέχεια και 
απέναντι του παντοπωλείου 
Κολοκυθά ήταν το παντοπω-
λείο - καφενείο - ταβέρνα του 
Κοτσικομητρόγιαννου (Ιωάννη 
Δημητρίου Κοτσίκη). Στον ίδιο 
χώρο του στέγαζε στην αρχή 
το κρεοπωλείο του ο Πέτρος 
Πέτρου. Συνέχεια,κλείνοντας 
τον κύκλο της πλατείας ήταν 
το καφενείο του «Σταμάτη» 

Η ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΛΥΚΟΡΡΑΧΟΥ
(Σταμάτη Σταματέλου). Στην 
αρχή το καφενείο - μπακάλι-
κο λειτουργούσε σ’ ένα παλιό 
μαγαζάκι που όταν επισκέ-
φτηκε το χωριό μας ο ξάδελ-
φός του Νικόλαος Κοτσίκης 
(Κουτσουρονίκος) που ζούσε 
στην Αμερική, του υποσχέ-
θηκε να αναλάβει τη δαπά-
νη για να κτίσει το σημερινό 
καφενείο «Η καλή καρδιά». 
Στο χώρο του λειτουργούσε 
κρεοπωλείο ο Κώστας Χαλα-
τσάς και αργότερα ο Νίκος 
Λευκαδίτης (Γκογκολονίκος).
Λίγο αργότερα ο Στοφο-

ρονικολός απέναντι ακριβώς 
από του Σταμάτη έκτισε ένα 
κιόσκι που το νοίκιαζε ως 
κουρείο ο Ζίζικας ή Ταρκα-
ζίκης (Νικόλαος Ι. Τσακρής). 
Επειδή το κιόσκι έκρυβε τη 
θέα του καφενείου ο Σταμά-
της Σταματέλος το προσονό-
μασε «Κωλάτικο».
Το σημερινό μεγάλο καφε-

νείο που διαδέχτηκε το άλλο 
κτίστηκε μεταγενέστερα, δεν 
υπήρχε τότε. Ο χώρος ήταν 
Στοφορέικο γιούρτι, καπνο-
χώραφο και καλλιεργόταν με 
καπνά, τη δε σημερινή τα-
βέρνα «Χαμηλού», που λει-
τουργούσε τότε στην άκρη 
της πλατείας τη λειτούργησε 
ως ζαχαροπλαστείο ο νεα-
ρός τότε Σεραφείμ Χαμηλός, 
ο οποίος είχε επιστρέψει στο 
χωριό από την Αθήνα όπου 
εργαζόταν. Γεμάτος με νέες 
ιδέες και πρωτοτυπίες ξεκί-
νησε να παρασκευάζει γλυκά 
του ταψιού (ραβανί, παντε-
σπάνι, μπακλαβά, γαλακτο-
μπούρικο) που τα κατανάλω-
νε κυρίως στο Σιδηροδρομικό 
Σταθμό Μπράλλου. Γρήγορα 
όμως εγκατέλειψε τη ζαχα-
ροπλαστική και αφοσιώθηκε 
στην καπνοκαλλιέργεια.
Εκτός της πλατείας λειτουρ-

γούσαν και άλλα δύο μαγαζιά 
(μπακάλικα, καφενεία). Στη 
συνέχεια του δρόμου προς 
Κάνιανη δεξιά και δίπλα στου 
Κολοκυθά λειτουργούσε κα-
φενείο ιδιοκτησίας του Ιωάν-
νη Παπανικολάου (Γιαννέλου) 
ο Καρατζανομήτρος (Δημή-
τριος Κοτσιμπός) με αποκλει-
στική πελατεία τους πιτσιρι-
κάδες της εποχής. Πίσω από 
την πλατεία και στη συνέχεια 
του δρόμου που περνάει από 
του Κολοκυθά λειτουργούσε 
το καφενείο - μπακάλικο του 
Τσακροθανάση (Αθανάσιος 
Νικ. Τσακρής) και του Πα-
ναγιώτη Τσακρή (Τσακροπα-
ναγιώτη).
Έτσι πήραμε μια γεύση της 

Λυκορραχίσιας αγοράς, πώς 
ήταν τότε στην περίοδο γύρω 
στα χίλια εννιακόσια τριάντα.

Ο Παλιός

Η ΑΓΙΟΡΓΙΩΤΙΚΗ
ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Στο Πάνω Καστέλλι την τρέ-

χουσα παντοπωλιακή αγορά 
την είχαν οι Βελλιαίοι, που τα 
σπίτια και τα μαγαζιά τους 
βρίσκονταν στο κάτω μέρος 
της Αγίας Παρασκευής. Όταν 
το χωριό «Καλύβια», όπως τα 
έλεγαν επίσημα πλέον μέχρι 
το 1864 όταν συγκροτήθη-
καν σε Κοινότητα, οι Βελλιαίοι 
αναγκάστηκαν και εκείνοι να 
μεταφερθούν μαζί με τα μα-

Αυτοί που μας έφυγαν
(Συνέχεια από τη σελίδα 2) ρισαν, ήταν μια ακτινοβόλος 

προσωπικότητα, αγωνίστρια 
στην ζωή της, αξιόλογος και 
αξιοπρεπής, διακρινόταν για 
το ήθος της  και την χρυσή της 
κάρδια, άνθρωπος της προ-
σφοράς και της καλοσύνης και 
πάντα με τα αστεία της σκορπί-
ζοντας το γέλιο γύρω της. Κα-
θως επίσης θα θυμούνται την 
καλοσύνη, την ευπρέπεια, την 
ομορφιά της ψυχής της και ει-
δικά οι δικοί της άνθρωποι που 
αγάπησε και αγαπήθηκε πολύ.
Θα είναι πάντα στην καρδιά 

μας. Δεν θα την ξεχάσουμε ποτέ. 
Μαρία αιωνία σου η μνήμη.

Τα αδέλφια της

ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΠΑ
Η Ελένη Σκόπα έφυγε νω-

ρίς από τη ζωή στις 7 Μαΐου 
2021 σε ηλικία 48 μόλις ετών. 
Ήταν κόρη του Κώστα και της 
Σούλας Σκόπα και εγγονή του 
Παναγιώτη και της Γιαννούλας 
Κυριαζή και αγαπούσε πολύ 
τα Καστέλλια, τα οποία επι-
σκεπτόνταν πολύ συχνά. Ήταν 

παντρεμένη και από τον πρώτο 
της γάμο απόκτησε έναν γιο 
τον Ραφαήλ.
Εργάστηκε ως υπάλληλος 

του Οργανισμού Συγκοινωνι-
ών Ελλάδας (ΟΣΕ), απ’ τον 
οποίο συνταξιοδοτήθηκε λόγω 
της αρρώστιας της. Η Ελένη 
παρά τη βεβαρημένη υγεία της 
δεν το έβαλε ποτέ κάτω και 
συνέχισε κανονικά τη ζωή της.
Η ξαφνική είδηση του θανά-

του της συγκλόνισε όλους τους 
συγχωριανούς της που έσπευ-
σαν να την αποχαιρετήσουν 
στην τελευταία κατοικία της, 
παρά τις απαγορεύσεις, λόγω 
κορωνοϊού, αλλά και για να 
συμπαρασταθούν στους δικούς 
της ανθρώπους, που συντετριμ-
μένοι από τον αδίκητο θάνατό 
της έδειξαν μια ψύχραιμη και 
αξιοπρεπή στάση, παρά τη με-
γάλη και δυσαναπλήρωτη απώ-
λειά τους. Πολλά θα μπορούσε 
να προσθέσει κανείς ακόμη για 
την Ελένη, γιατί ήταν μια πραγ-
ματικά εντυπωσιακή προσωπι-
κότητα αγαπητή απ’ όλους.
Ελένη, ας είναι ελαφρύ το 

καστελλιώτικο χώμα που θα σε 
σκεπάσει.
Τα «Κ.Ν.» συλλυπούνται τους 

δικούς της ανθρώπους για τη 
μεγάλη τους απώλεια.

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).

γαζιά τους στη νέα Κοινότη-
τα. Πράγματι μεταφέρθηκαν 
και κατέλαβαν το «Μυρμι-
γκιάρι», όπου και εγκαταστά-
θηκαν. Τα παιδιά του Νικο-
λού Βέλλιου, ο Βελλιομήτρος 
και ο Βελλιοκώστας, άνοιξαν 
το μαγαζί τους παντοπω-
λείο και καφενείο μαζί κάτω 
απ’ το σπίτι τους, εκεί που 
σήμερα κατοικεί ο απόγονος 
τους Δημήτρης Νικ. Βέλλιος. 
Ο προαύλιος χώρος με τον 
παχύ ίσκιο από τις σκαμνιές 
γέμιζε από τους συγχωρια-
νούς μας ενώ από το πλού-
σιο παντοπωλείο αγόραζαν 
τα χρειαζούμενα, αλλά και 
ήταν και στέκι για καφέ, 
τσίπουρο και παιγνιόχαρτα. 
Απέναντι ακριβώς έχτισε το 
σπίτι του και το μαγαζί του 
ο Καϊάφας (Ηλίας Γεωργίου 
Βέλλιος). Το σπίτι αυτό με το 
μαγαζί, όταν ο Καϊάφας αγό-
ρασε από τους Δροσοπουλέ-
ους το απέναντι, δηλαδή το 
σημερινό σπίτι που κατέχει 
ο γιατρός Γιώργος Ηλ. Βέλλι-
ος, πούλησε το μαγαζί στον 
Παναγιώτη Παπαϊωάννου, ο 
οποίος το κατοίκησε με την 
οικογένειά του μέχρι την κα-
τεδάφισή του. Στο πλάι έχτι-
σε επίσης το σπίτι του και το 
μαγαζί του ο Βελλιόγιαννος 
τρίτος από τους Βελλιαίους 
του Παλιού Καστελλιού. Αυτό 
περιήλθε στους κληρονόμους 
του και σήμερα εγκαταλειμ-
μένο και ερημωμένο, ανήκε 
στην ιδιοκτησία του Νίκου 
Μαρκόπουλου - Πετρίνου. 
Αργοτερα τα μαγαζιά αυτά 
από έλλειψη διαδοχής έκλει-
σαν και η αγορά μεταφέρθη-
κε στα «Μακρέικα», εκεί που 
είναι και σήμερα.
Πρώτος άνοιξε καφενείο ο 

Νικολός του παπά γιος του 
Παπαθρασύβουλου, το κα-
φενείο Παπαγεωργίου με τ’ 
όνομα. Σέρβιρε καφέδες και 
αναψυκτικά, το δε καλοκαίρι 
και πολύ κρύο νερό από το 
πηγάδι που ανοίχτηκε στην 
αυλή του! Εκτός από αυτό 
σέρβιρε και πρόχειρα φαγητά 
για τους διερχόμενους. Απέ-
ναντι σ’ ένα μικρό πρόχειρο 
κτίσμα λειτουργούσε το πα-
ντοπωλείο του ο Τσακαλο-
γιώργης (Γιώργος Ηλία Τσά-
καλος). Και μόλις γύρισε από 
την Αμερική ο Λεζομήτρος 
αγόρασε το διπλανό από τον 
Παπαγεωργίου οικόπεδο, 
όπου έχτισε μεγάλο παντο-
πωλείο που τροφοδοτούσε 
με εδώδιμα όλη την περιοχή 
και που σήμερα το κτήριο 
έχει περιέλθει στην Τοπική 
Κοινότητα Καστελλίων. Από 
κάτω ακριβώς λειτουργούσε 
το μαγαζί του ως παντοπω-
λείο και καφενείο ο Χαρλαμά-
κης (Χαράλαμπος Τσάκαλος). 
Ακριβώς απέναντι και στο 
ισόγειο του σπιτιού του Κώ-
στα Περδίκη είχε το κρεοπω-
λείο του ο Αποστόλης Χου-
λιάρας. Αυτή ήταν η αγορά 
γύρω στην περίοδο του χίλια 
εννιακόσια τριάντα - τριαντα-
πέντε. Ένας αληθινά μεγάλος 
πολύ μεγάλος Καστελλιώτης, 
ο γιατρός Γεώργιος Παπαγε-
ωργίου είχε εγκαταλείψει σχε-
δόν την ιατρική και άρχισε να 
πολιτεύεται. Διέθετε τεράστι-
ες γνωριμίες σε όλη τη χώρα. 
Αν τον καλούσαν για γιατρό 
έσπευδε αμέσως, αλλά δεν 
πήρε ποτέ χρήματα από κα-
νένα. Σχεδόν, από λίγο σε 
πολύ, την εποχή αυτή γύρω 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Λόγω πληθώρας ύλης το τελευταίο 
επιλεγμένο απόσπασμα από το βιβλίο του Βαγγέλη 
Κωτσίκη «ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΛΑΤΣΑΣ» αναβάλλεται 
για το προσεχές φύλλο.
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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.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ
Πρώην Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύ-

νης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Ο     Κωνσταντίνος Καραγκούνης δικηγόρος, βουλευ-

τής και τέως Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης κα-
τάγεται από τα Καστέλλια. Είναι γιος της οδοντιάτρου 
Παναγιώτας (Γιούλης) Χριστοδούλου. (Πατέρας της 
ήταν ο Παναγιώτης Χριστοδούλου, αδελφός της Λίας 
Μοσχολιού και της Τσαγαλής Λέκκου).

Ο Κωνσταντίνος Καραγκούνης γεννήθηκε το 1975 
και είναι γιος του αείμνηστου Ανδρέα Καραγκούνη και 
της Παναγιώτας Χριστοδούλου.

Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Καποδιστρι-
ακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Παρακολούθησε stage 
μαθημάτων Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου και Ευ-
ρωπαϊκού Συγκριτικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του 
Πανεπιστημίου Francois Rabelais de Tours, κι είναι κά-
τοχος μεταπτυχιακού τίτλου του Πανεπιστημίου του 
Λονδίνου UEL, από το οποίο αποφοίτησε με άριστα με 
ειδίκευση στον τομέα του Διεθνούς Δικαίου. Συνέχισε 
τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο Πανεπιστήμιο του 
Εδιμβούργου, ειδικευόμενος στον τομέα της Πνευ-
ματικής Ιδιοκτησίας. Παρακολούθησε το Πρόγραμμα 

Σπουδών «Global Change Agents Executive Education 
Program» του Πανεπιστημίου του Harvard το 2011 και 
έγινε πρόσφατα υποψήφιος Διδάκτωρ του Οικονομι-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών, με κεντρικό θέμα τη Σύγ-
χρονη Προσέγγιση της Ηγεσίας. Είναι Δικηγόρος Αθη-
νών.

Το έτος 2005 εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υπο-
χρεώσεις στην 114 Πτέρυγα Μάχης της Πολεμικής Αε-
ροπορίας.

Έχει ασχοληθεί με την πολιτική από πολύ μικρή ηλικία 
και έχει διατελέσει μέλος της ΟΝΝΕΔ - τη νεολαία του 
κόμματος της Νέας Δημοκρατίας - όπως και της ΔΑΠ 
- τη φοιτητική παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Εξελέ-
γη για πρώτη φορά βουλευτής το 2009. Επανεκλέχθη-
κε έκτοτε, το Μάιο του 2012, τον Ιούνιο του 2012, τον 
Ιανουάριο και το Σεπτέμβριο του 2015, καθώς και στις 
τελευταίες εκλογές του 2019.

Στις 21 Ιουνίου 2012 διορίστηκε Αναπληρωτής 
Υπουργός Δικαιοσύνης και μέλος του Υπουργικού Συμ-
βουλίου του Αντώνη Σαμαρά. Κατά τη διάρκεια της 
θητείας του- κατείχε τη θέση για ένα έτος- λειτούργη-
σε καθοριστικά για να ψηφιστεί το πρώτο νομοσχέδιο 
που απαγορεύει το φυλετικό, θρησκευτικό, εθνικιστικό 
και ομοφοβικό διαχωρισμό στην Ελλάδα. Στο εν λόγω 
νομοσχέδιο περιλαμβάνεται και η τιμωρία για Άρνηση 
του Ολοκαυτώματος, όπως και τιμωρία για ναζιστικό 
χαιρετισμό. Υπηρέτησε επίσης, ως Κοινοβουλευτικός 
Εκπρόσωπος για το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας για 
περίπου έξι μήνες.

Στις 26 Ιουνίου 2015 διορίστηκε Εκπρόσωπος Τύπου 
του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Κατά την παρα-
μονή του σε αυτή τη θέση, ήρθε αντιμέτωπος με τις 
πλέον κρίσιμες και ιστορικές στιγμές της σύγχρονης 
ιστορίας της Ελλάδας, όπως το δημοψήφισμα για τη δι-
άσωση της χώρας και η επιβολή ελέγχων κίνησης τρα-
πεζικών κεφαλαίων. Αποχώρησε από αυτή θέση όταν 
αποφασίστηκε ότι θα διενεργηθούν οι εκλογές για την 
εκλογή του νέου Προέδρου του κόμματος της Νέας Δη-
μοκρατίας.

Ο Κωνσταντίνος Καραγκούνης υπηρέτησε ως Πρό-
εδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Ελλάδας-
Ισραήλ. Από τη θέση αυτή ήταν σε θέση να διπλασιάσει 

σχεδόν τον αριθμό των ενεργών μελών σε περίπου 70. 
Επισκέφθηκε επίσης τις ΗΠΑ το Μάρτιο του 2014, όπου 
και απευθύνθηκε σε ένα πλήθος 300 ατόμων κατά τη 
διάρκεια συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε από τη Ελ-
ληνο-Ισραηλινή Συμμαχία του Κογκρέσου, υπό την κοι-
νή προεδρία του Μέλους του Κογκρέσου Gus Bilirakis 
και Ted Deutch. Έχει συμμετάσχει σε πολλά συνέδρια 
και συναντήσεις του Friends of Europe και του ΕΛΚ ως 
Μέλος των Νέων Βουλευτών της Ευρώπης.

Ο Κωνσταντίνος Καραγκούνης είναι παντρεμένος και 
έχει τρία παιδιά. 

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ
Δήμαρχος Χαϊδαρίου

Ο Βαγγέλης Ντηνιακός είναι δήμαρχος Χαϊδαρίου και 

κατάγεται από τα Καστέλλια. Είναι γιος της δικηγόρου 
Δήμητρας Καψή και του επίσης δικηγόρου και για πολ-
λές τετραετίες δημάρχου Χαϊδαρίου και Προέδρου του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων Κυριάκου Ντηνι-

ακού.
Ο Βαγγέλης Ντηνιακός είναι δικηγόρος στον Άρειο 

Πάγο και από το Σεπτέμβριο του 2019 είναι δήμαρχος 
Χαϊδαρίου.

Γεννήθηκε τo 1979, μεγάλωσε και μένει στο Χαϊδάρι. 
Τελείωσε το 1ο Γενικό Λύκειο Χαϊδαρίου.

Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή Αθηνών το 2004.
Τον επόμενο χρόνο (2004-2005) έκανε μεταπτυχιακά 

στο Εμπορικό Δίκαιο στο London School of Economics 
(LLM inCommercialLaw).

Η διατριβή του βαθμολογήθηκε με άριστα και είχε 
θέμα τη θέση των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης 
στο χώρο της μουσικής βιομηχανίας.

Επέστρεψε στην Ελλάδα και υπηρέτησε τη θητεία 
του στο Πολεμικό Ναυτικό (2005-2006).

Αμέσως μετά ξεκίνησε την καριέρα του ως δικηγόρος 
Αθηνών και μέχρι σήμερα ασκεί ήδη δώδεκα χρόνια 
το επάγγελμα του. Παράλληλα, δίδαξε για δυο χρόνια 
(2008-2010) Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας σε Μετα-
πτυχιακούς Φοιτητές του SAE Music Institute .

Δε σταμάτησε να ενημερώνεται για τις εξελίξεις στο 
επιστημονικό του αντικείμενο και παρακολούθησε μια 
σειρά σεμιναρίων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ανέπτυξε έντονη κοινωνική δράση, καθώς συμ-
μετείχε πρωταγωνιστικά στη σύσταση του Ιδρύ-
ματος CreativeCommons στην Ελλάδα (www.
creativecommons.org), αλλά και σε δράσεις του ΙΣΤΑ-
ΜΕ όπως η μελέτη με τις «Προτάσεις για μια προοδευτι-
κή διακυβέρνηση - Agenda 2020».

Έχει τον τίτλο του Διαπιστευμένου Διαμεσολαβητή 
(CIArb - CIArbAccreditedMediator).

Άρθρα του αναφερόμενα στη νομική επιστήμη κα-
θώς και στην τοπική αυτοδιοίκηση έχουν δημοσιευθεί 
στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.

Μιλά Αγγλικά και Ιταλικά.
Είναι παντρεμένος με την τεχνικό διακόσμησης και 

έμπορο Στεφανία Μαντά και έχουν ένα αγόρι.
Το 2014-2019 ήταν επικεφαλής Ελάσσονος Αντιπολί-

τευσης με την παράταξη «Χαϊδάρι Ξανά» και μέλος της 
Οικονομικής Επιτροπής στο Δήμο Χαϊδαρίου. Είναι ο 
μόνος επικεφαλής αντιπολιτευόμενης Δημοτικής πα-
ράταξης στην Ελλάδα που για τη δράση του έχει απο-
σπάσει 2 Πανελλήνια βραβεία στα Best City Awards 
(2016 και 2018).

Το ποτάμι του χωριού μας
Η ομορφιά του

Όπως είναι γνωστό το ποτάμι 
του χωριού μας πηγάζει από την 
οροσειρά της Γκιώνας και εκβά-
λει στον Κηφισό ποταμό, από τον 
οποίο πήρε και το όνομά του, 
λέγεται επίσης και Κανιανίτης 
επειδή κάποιες πηγές του είναι 
κοντά στην Άνω Κάνιανη, σημε-
ρινό Οινοχώρι. Το αρχαίο όνομά 
του ήταν Πίνδος. Στο ποτάμι αυτό 
οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό 
η ευμάρεια και η πρόοδος των 
Καστελλιωτών. Όλα τα καπνοχώ-
ραφα και τα πλούσια περιβόλια 
του χωριού μας ποτίζονταν τους 
καλοκαιρινούς μήνες με τα νερά 
του ποταμού, όπως και σήμερα.
Εκτός όμως από την πρακτική 

ωφέλεια του χωριού μας από τα 
νερά του ποταμού ο οποίος το 
διασχίζει κατά μήκος, από Δύση 
προς Ανατολή, ιδιαίτερο ενδιαφέ-
ρον παρουσιάζει και η αισθητική 
του εικόνα από την περιοχή εισό-
δου του νερού στο φαράγγι της 
«Στενής», λίγο πιο κάτω από το 
Παλιοκαστέλλι.
Τα νερά μέχρι του Γιατρού το 

Μύλο είναι συνήθως άγρια λόγω 
της στενής κοίτης του ποταμού 
στο φαράγγι, το οποίο χωρίζει και 
τις οροσειρές της Γκιώνας και της 
Οίτης. Στο βάθος του φαραγγιού 
υπάρχει δυσκολοδιάβατο μονοπά-
τι, ιδιαίτερου κάλλους, δύσκολο 
όμως να αξιοποιηθεί. Από του 
Γιατρού το Μύλο και μέχρι τη Γέ-
φυρα της Εθνικής Οδού Λαμίας 
Άμφισσας που είναι τα όρια του 
χωριού μας η κοίτη του ποταμού 
πλαταίνει και τα νερά του χωρίζο-
νται σε μικρότερα ποταμάκια που 
κυλούν ήρεμα διευκολύνοντας την 
πρόσβαση σ’ αυτό από πολλά ση-

μεία του χωριού μας.
Οι όχθες του ποταμού στολί-

ζονται από αιωνόβια πανύψηλα 
πλατάνια στα οποία φωλιάζει 
πλήθος πουλιών. Όσα σπίτια βρί-
σκονται σε απόσταση μέχρι 200 
περίπου μέτρα από το ποτάμι 
απολαμβάνουν κάθε καλοκαίρι τη 
μελωδία των αηδονιών ακόμη και 
τις νυκτερινές ώρες. Στην κοίτη 
του ποταμού εκτός από εκατομμύ-
ρια λείες και πολύχρωμες πέτρες 
πολύ συχνά βρίσκονται και ξύλινα 
έργα τέχνης από πλατανίσιο ξύλο 
σμιλευμένα από την αγριάδα του 
νερού στις χειμωνιάτικες «κατε-
βασιές».
Έχει ενδιαφέρον να πούμε ότι 

το ξύλο από πλάτανο αν μείνει 
για μεγάλο χρονικό διάστημα στο 
νερό και «αργάσει» αποκτά ιδιαί-
τερη σκληρότητα και δεν σαπίζει 
ποτέ.

...και η ασχήμια του
Δυστυχώς αυτό το πανέμορφο 

ποτάμι που είναι ευλογία για το 
χωριό μας, θεωρείται από λίγους 
χωριανούς μας ο κατάλληλος 
χώρος για να πετάνε τα άχρη-
στα ογκώδη αντικείμενα, που δε 
χωράνε στον κάδο της γειτονιάς 
τους, όπως άχρηστους καναπέδες, 
καρέκλες, στρώματα, πλαστικά δο-
χεία, καραβάνες κ.λπ. Το απαρά-
δεκτο αυτό φαινόμενο παρουσιά-
ζεται κατά καιρούς σ’ όλο το μήκος 
του ποταμού από το γεφύρι στου 
Γιατρού το Μύλο μέχρι το γεφύρι 
στην Εθνική οδό Λαμίας Άμφισσας 
αν και στο σημείο αυτό φαίνεται 
να βάζουν το χεράκι τους και οι 
Γραβίσιοι λόγω γειτνίασης.
Πολλά από τα αντικείμενα αυτά 

παρασύρονται από το νερό και 
σφηνώνονται σε κάποιο πλάτα-

νο, ώστε ένα στρώμα να κρέμεται 
από τα δένδρα και ένας μισοπε-
θαμένος στην άμμο καναπές να 
μετατρέπουν το τοπίο από ρομα-
ντικό σε άκρως σουρεαλιστικό. 
Πριν από λίγα χρόνια η αποκομι-
δή τέτοιων αντικειμένων γινόταν 
με ανοικτό όχημα του Δήμου, σε 
προκαθορισμένες ημέρες και ώρες 
και αρκούσε η τοποθέτηση αυτών 
σε εμφανές σημείο του κεντρικού 
δρόμου του χωριού μας. Τώρα 
με εντολή της Κοινότητας συγκε-
ντρώνονται μόνο σε ένα χώρο που 
βρίσκεται στην έξοδο του χωριού 
στο δρόμο προς την Καλοσκοπή. 
Επομένως τα αντικείμενα αυτά, 
που λόγω όγκου η μεταφορά τους 
γίνεται με κάποιο όχημα να το-
ποθετούνται σ’ αυτό το χώρο όχι 
στο ποτάμι.
Η ευθύνη για τελική διάθεση 

των αντικειμένων αυτών είναι του 
Δήμου Δελφών, που ως συνήθως, 
σε ό,τι αφορά επίλυση προβλημά-
των της περιοχής μας, τα παρουσι-
άζει όλα δύσκολα λόγω έλλειψης 
πόρων. Αλλά ο Νομός Φωκίδας 
δεν είναι και τόσο φτωχός, σύμ-
φωνα με στοιχεία έτους 2018 είναι 
δέκατος από πλευράς πλούτου με 
κατά κεφαλήν εισόδημα 15227€.
Επομένως κάτι φταίει. Ας λά-

βουν τα μέτρα τους.
Και ας μας επιτραπεί και μία 

παρότρυνση προς τους συγχωρια-
νούς μας Καστελλιώτες: πριν την 
εναπόθεση τέτοιων αντικειμένων 
στο χώρο που προαναφέραμε ας 
κάνουμε μια αποψίλωσή τους, 
όσο μπορούμε π.χ. τα ξύλα μπο-
ρεί να καούν στο σπίτι μας, ενώ τα 
μεταλλικά αντικείμενα να δοθούν 
στους πλανόδιους παλιατζήδες 
κ.ο.κ.
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Η μάνα, οι χιονιάδες, τα τσουράπια μας
Κύριε διευθυντά
Εβδομήντα τόσα χρόνια πριν, 

εδώ στο χωριό, αυτή την εποχή τι 
χειμώνες ήταν αυτοί; Χιόνια, κρύο, 
παγωνιά. Τα κρύσταλλα κρέμονταν 
από τις στέγες ίδιοι σταλακτίτες. 
«Κοιτάτε, ρε παιδιά, σαν σπαθιά 
δεν είναι; Ναι, ναι, σπαθιά ξεγυ-
μνωμένα!». Τα αποσπούσαμε και 
ριχνόμασταν εναντίον αλλήλων. 
Τα σπαθιά θρυμματίζονταν επάνω 
στα στήθια και τα κορμιά έπεφταν 
ηρωικώς μαχόμενα στο χιόνι, παρι-
στάνοντας τους νεκρούς. Ευκαιρία 
να ξαποστάσουμε λίγο. «Τι ωραία 
να ’σαι πεθαμένος!». Όμως, σε 
λίγο το ψύχος θα μας περονιάσει, 
καθώς ο ήλιος εβασίλευε, τα μάλ-
λινα, ζεστά τσουράπια, από γνήσιο 
παρθένο μαλλί, είχανε τώρα μου-
σκέψει από το χιόνι που έλιωνε 
επάνω τους, γι’ αυτό έπρεπε… ν’ 
αναστηθούμε.
Αυτά, λοιπόν, τα τσουράπια, για 

να γίνουν τσουράπια, έπρεπε να 
περάσουν από ολόκληρη διαδικα-
σία μέσα από τα χέρια της μάνας 
με τη βοήθεια της γιαγιάς, νύφη 
και πεθερά σε αγαστή σύμπνοια 

– αν μπορούσαν ας έκαναν κι αλ-
λιώς, ανάγκα και θεοί πείθονται.
Αλήθεια σας λέω, ακούστε 

πράματα: Στη μάνα ανήκαν δυο 
προβατίνες που φιλοξενούνταν 
στο κοπάδι του αδερφού της. Η 
μάνα κούρευε τις προβατίνες με 
το προβατοψάλιδο, η μάνα έπλενε 
το μαλλί στο ποτάμι, κοπανώντας 
το με τον κόπανο, η μάνα το ζε-
μάτιζε στο ζεματοκάκαβο για να 
φύγει η σαριά, η μάνα το ξέβγαζε 
στο αυλάκι, το άπλωνε να στεγνώ-
σει, το έβαφε αν ήθελε βάψιμο, το 
περνούσε μετά στη λανάρα και το 
λανάριζε, το χώριζε σε τουλού-
πες – τουλούπες, το περνούσε 
στη ρόκα, το έγνεθε στο αδράχτι 
για να γίνει κλωστή και στο τέλος 
έπλεκε τα τσουράπια με τις πέντε 
τσουραποβελόνες, με άλλες βελό-
νες έπλεκε τις κορμοφάνελλες και 
τα πουλόβερ, τα… πουλόβια! Κι 
όλα αυτά από τα χέρια της μάνας. 
Αν αυτή δεν είναι αυτάρκης οικο-
νομία, τότε ποια είναι;

Ιωάννης Αθ. Μακρής
Καστέλλια Παρνασσίδος

* * *
Σε ποια τραγούδια λέμε ΝΑΙ

Κύριε διευθυντά
Αναρωτιέμαι γιατί σε μας τους 

Ρωμιούς, που είμαστε (λέμε πως 
είμαστε) ένας χαρούμενος λαός, 
τα κέφια μας είναι χάλια, ιδίως 
το πρωί που ξεκινάμε για δου-
λειά; Αφού διασκεδάζουμε με 
το παραπάνω, τα σπάμε, ακόμη 
και τώρα με τον κορωνοϊό - τα 
κορωνοπάρτι δίνουν και παίρ-
νουν - όπως και τα πρόστιμα, 
αλλά του κάκου. Πόσο μας στοι-
χίζει αυτή η ποίηση και μελοποίη-
ση (με το αζημίωτο φυσικά για τα 
συναφή κυκλώματα) της κλάψας, 
της χασούρας στη ζωή και στον 
έρωτα, της φοβέρας και της εκ-
δίκησης, της ηρωοποίησης του 
δήθεν κατατρεγμένου από την 
«άτιμη την κενωνία», ενώ είναι 
καλό παιδί, του παράπονου που 
ξεχειλίζει και μας πνίγει, της άδι-
κης διαμαρτυρίας και των παρά-
λογων απαιτήσεων, που στάζουν 
δηλητήριο - πενιά, πενιά - στην 
ψυχή και στη ζωή μας;

«Παίξε μπουζούκι!» τραγου-
δούσε κάθε πρωί από το ραδιό-
φωνο μια Γερμανίδα και με γέμιζε 
εθνική υπερηφάνεια. Λες, έλεγα, 
τα μπουζούκια να αντικαταστή-
σουν τα γερμανικά «μαρς» από το 
πρωινό ξύπνημα; Οποία δόξα μας 
αναμένει...
Αν δεν ακούμε μπουζούκια, 

ακούμε αμερικάνικα ροκ. Κάπο-
τε, ακούγαμε, θυμάμαι, όμορφα 
ξένα τραγούδια, αγγλικά, γαλ-
λικά, ιταλικά, τώρα, ούτε ελ-
ληνικά. Περιμένουμε πότε θα 
κάνουν απεργία οι κύριοι/ες της 
ΕΡΤ για να ακούσουμε και κανά 
τραγουδάκι της προκοπής -μόνο 
μπουζούκια. Βαριά, ασήκωτα, ρε-
μπέτικα. Όμως, υπάρχουμε και 
κάποιοι άλλοι που πληρώνουμε 
χαράτσι στην ΕΡΤ, χωρίς να εί-
μαστε ρεμπέτες. Δεν φτάνει που, 
έτσι κι αλλιώς, είμαστε ένα ρε-
μπέτ ασκέρ, θα πρέπει κιόλας 
να το διαλαλούμε, τραγουδώ-
ντας και χορεύοντας.
Από κλασική μουσική ιδέα δεν 

έχουμε. Είμαστε και Ευρωπαί-
οι. Δεν την καταλαβαίνουμε, γι’ 
αυτό δεν μας αρέσει. Δεν έχου-
με μουσική παιδεία. Ο Πλάτων 
κατέτασσε τη μουσική παιδεία 

μεταξύ των πρώτων μελημάτων 
της «Πολιτείας» του. Ο Θεοδω-
ράκης παρομοίασε τον Τσιτσάνη 
με τον Μπετόβεν. Ίσως, έτσι, θα 
καταλάβουν οι Έλληνες τι θα πει 
Μπετόβεν! Θυμάμαι τη γυναίκα 
μου που έλεγε, όταν ήταν στην 
Γερμανία, ως φοιτήτρια, ότι πα-
ρευρέθηκε σε κηδεία· κατάπληξη 
της προξένησε το γεγονός ότι 
μετά την κηδεία συγγενείς και 
φίλοι μαζεύτηκαν στο σαλόνι και 
άκουγαν - άκουσον, άκουσον - 
μουσική! Ήταν «Κατά Ματθαίον 
Πάθη» του Μπαχ, έτσι της είπαν.
Ας έρθουμε και στα δημοτικά. 

Ποια δημοτικά; Παραδοσιακά τα 
λένε τώρα, σαν να ντρέπονται να 
τα πουν με τ’ όνομά τους. Έστω, 
παραδοσιακά, αλλά και από αυτά 
δεν ακούς παρά μόνον ηπειρώ-
τικα, μικρασιάτικα, νησιώτικα και 
κρητικά, πουθενά ρουμελιώτικα/ 
μωραΐτικα. Αν δεν ακούσω τη Μα-
ρία την Πενταγιώτισσα στη Ρού-
μελη, στον τόπο της, που θα την 
ακούσω; Ρώτησα ένα διευθυντή 
Ραδιοφωνικού Σταθμού της Λαμί-
ας κι εκείνος με κοίταξε σαν να 
κατέβηκα από τον Άρη. «Μα αυτά 
ακούει ο κόσμος». Ναι αλλά ποιος 
έμαθε τον κόσμο να θέλει αυτά και 
να αστοχήσει αυτά που ήξερε;»
Η Χούντα, ανακάτεψε στρα-

τιωτικά εμβατήρια και δημοτικά 
τραγούδια, με συνέπεια ο λαός 
να σιχαθεί μαζί με τα εμβατήρια 
και τα δημοτικά. Κι όμως, αυτά 
τα τραγούδια κυκλοφόρησαν και 
θαυμάστηκαν στην Ευρώπη κυρί-
ως από τον Γάλλο Φωριέλ, αλλά 
και ο μεγάλος Γκαίτε είπε σε μια 
διάλεξη του στο Βερολίνο για το 
ελληνικό δημοτικό τραγούδι ότι, 
αν μπορούσα να γράψω στίχους 
σαν κι’ αυτούς, θα έσχιζα όλο το 
ποιητικό μου έργο:
Καλότυχα είν’ τα βουνά
καλόμοιροι κι οι κάμποι 
που χάρο δεν ακαρτερούν
φονιά δεν περιμένουν 
μον’ καρτερούν την άνοιξη
τ’ όμορφο καλοκαίρι 
που πρασινίζουν τα βουνά 
που λουλουδουν οι κάμποι.

Ιωάννης Αθ. Μακρής
Καστέλλια Παρνασσίδας

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Ξεφυλλίζοντας τα Αρχεία της 
εφημερίδας μας «Καστελλιώτικα 
Νέα» βρήκαμε μια παλιά αίτηση με 
ημερομηνία 7.11.2011 του συμπο-
λίτη μας, συνταξιούχου κοινοτικού 
υπαλλήλου Ηλία Λευκαδίτη, που 
απευθυνόταν στον τότε Πρόεδρο 
της Τ.Κ. Καστελλίων Δημήτριο 
Χουλιάρα και τους τοπικούς συμ-
βούλους του, την οποία κοινο-
ποιούσε στον τότε αντιδήμαρχο 
της Δημοτικής Ενότητας Γραβιάς 
Αθανάσιο Μανανά και τον τότε δή-
μαρχο Δελφών Νικόλαο Φουσέκη.
Με την αίτησή του ο συμπολίτης 

μας Ηλίας Λευκαδίτης ζητούσε να 
του χορηγηθεί αντίγραφο της από-
φασης του Τοπικού Συμβουλίου ή 
άλλου φορέα του Δήμου Δελφών, 
καθώς και αντίγραφο της μελέ-
της του αρμοδίου μηχανικού του 
Δήμου, σχετικά με την κατεδά-
φιση της αερογέφυρας μεταφο-
ράς αρδεύσιμου νερού στη θέση 
«Πόρος».
Αφού αναζητήσαμε τα φύλλα 

των «Κ.Ν.» εκείνης της περιόδου 
διαπιστώσαμε ότι η επιστολή του 
συμπολίτη μας δεν είχε δημοσιευ-
τεί, καθώς δεν είχε δημοσιευτεί 
και η απάντηση των Τοπικών ή 
άλλων αρχών. Επειδή η παραπάνω 
αναφερόμενη αίτηση θίγει βασικό 
θέμα/πρόβλημα του χωριού μας, 
τη δημοσιεύουμε έστω και με κα-
θυστέρηση επικαιροποιώντας την, 
με στόχο να έχουμε τις απαντή-
σεις τόσο από την τότε, όσο και 
από τη σημερινή Τοπική Αρχή. 
Το ερώτημα είναι: Η κατεδάφιση 
της γέφυρας και η για δεύτερη 
φορά αποκατάστασή της με τον 
ένα ή τον άλλο τρόπο, δημιουργεί 
πράγματι πρόβλημα όπως τονίζει 
ο πρώην γραμματέας της Κοινό-
τητας, ή το θέμα έχει λυθεί και 
δεν υπάρχει πράγματι πρόβλημα; 
Έχουν περάσει ήδη 10 χρόνια.
Το περιεχόμενο της αίτησης 

έχει ως εξής:
Κύριε Πρόεδρε,
Σας γνωρίζω ότι το έτος 1958 

επί Προεδρίας Γεωργίου Παπα-
γεωργίου στη θέση Πόρος κατα-
σκευάστηκε σιδερένια αερογέφυ-
ρα για την άρδευση του Οικισμού 
Ευαγγελίστριας Καστελλίων της 
οποίας φωτοαντίγραφο σας επι-
συνάπτω.
Κατά το έτος 1982 περίπου η 

τότε Α. Μ. Βωξίται Παρνασσού με 
εργασίες που έκανε για τη διάνοι-
ξη δρόμου προς τον Άγιο Αθανά-
σιο Οινοχωρίου κ.λπ. κατεδάφισε 
την παραπάνω αερογέφυρα.
Ο τότε Πρόεδρος της Κοινό-

τητας Καστελλίων Δήμος Πέτρου 
με απόφαση του Κοινοτικού Συμ-
βουλίου, που εγκρίθηκε από τη 
Νομαρχία Φωκίδας, αποφάσισε τη 
μεταφορά του αρδευσίμου ύδατος 
με δαπάνες της Εταιρίας. Η Εται-
ρία κατασκεύασε κλειστό αγωγό 
μεταλλικό μήκους 500 περίπου 
μέτρα.
Ο αγωγός όμως αυτός με τις 

πρώτες βροχές του Φθινοπώρου 
και τα φερτά υλικά έκλεισε με 
αποτέλεσμα να είναι αδύνατος η 
διέλευση του αρδευσίμου ύδατος, 
καθώς και ο καθαρισμός του. Σή-
μερα είναι άχρηστος μέσα στο 
ποτάμι.
Έτσι, η παραπάνω Εταιρία ανα-

γκάστηκε να επανακατασκευά-
σει εκ νέου την παλιά σιδερένια 
αερογέφυρα που ήταν μέχρι τον 
Απρίλιο του 2011. 
Όπως πληροφορήθηκα από τους 

κατοίκους του χωριού μας, αλλά 
και από ίδια αντίληψη κατά το μήνα 
Απρίλιο ή Μάιο του έτους 2011 
η σημερινή Αργυρομεταλλευτική 
Εταιρία S @ B με διάφορες ερ-
γασίες εξόρυξης μεταλλεύματος 
έριξε μπάζα πάνω στην αερογέ-
φυρα και στην κοίτη του ποταμιού 
με αποτέλεσμα να καταστραφεί η 
γέφυρα. Αυτό είχε σαν συνέπεια 
πάνω στην ακμή της αρδευτικής 
περιόδου να μείνει ο οικισμός 
Ευαγγελιστρίας και ο κάμπος 
ολόκληρος χωρίς αρδεύσιμο νερό 
και έτσι να μείνουν τα περιβόλια 
απότιστα, καθώς και οι άλλες καλ-
λιέργειες (μεγάλη η ζημιά).
Ύστερα απ’ αυτά η παραπάνω 

Εταιρία αναγκάστηκε να δώσει 
προσωρινή λύση τοποθετώντας 
στο ποτάμι πομόνα (αντλία) για 
να δώσει νερό για πότισμα που 
λειτούργησε για αρκετές μέρες 
πλημμελώς. Εσείς σήμερα ως 
Τοπικό Συμβούλιο Διαμερίσμα-
τος Καστελλίων τρέξατε, χωρίς 
προσωπική γνώμη του αρμόδιου 
μηχανικού του Δήμου Δελφών ως 
και των κατοίκων του χωριού μας, 
επιτρέψατε στην παραπάνω Εται-
ρία να κατασκευάσει σε άλλη θέση 
κλειστό αγωγό ήτοι ένα σιφόνι 
αρχομένου από του Κεντρικού 
αρδευτικού τσιμεντόλακα μήκους 
400 περίπου μέτρων και ύψους 

30 μέτρων περίπου διασχίζοντας 
κάθετα την κοίτη του ποταμού που 
ξεκινά από τους πρόποδες της 
Γκιώνας και το Κεφαλόβρυσο της 
Καλοσκοπής με συνέπεια, με τις 
πρώτες Φθινοπωρινές βροχές το 
ποτάμι να μεταφέρει πολλά χώμα-
τα και άλλα φερτά υλικά και αμέ-
σως να κλείσει, όπως αναφέρουμε 
παραπάνω, έτσι που να είναι αδύ-
νατος ο καθαρισμός του σιφονίου 
και η κατάσταση θα είναι χειρότε-
ρη της πρώτης με αποτέλεσμα ο 
οικισμός της Ευαγγελίστριας και 
όλος ο κάμπος του χωριού μας 
να μείνει χωρίς αρδεύσιμο νερό.
Η Εταιρία θα έχει τελειώσει 

τις εργασίες της και θα φύγει, η 
Κοινότητα θα αναγκαστεί να κατα-
σκευάσει νέα γέφυρα που θα έχει 
μεγάλη ζημιά και οικονομική επι-
βάρυνση. Ποιος θα τα πληρώσει; 
Για τους παραπάνω λόγους, σαν 
δημότης της Κοινότητας Καστελ-
λίων σας παρακαλώ κ. Πρόεδρε, 
να μου χορηγήσετε αντίγραφο της 
απόφασης του Τοπικού Συμβουλί-
ου ή άλλου φορέα με την έγκριση 
του Δήμου Δελφών ως και αντί-
γραφο της μελέτης του αρμόδιου 
μηχανικού του Δήμου που θα μου 
χρησιμεύσει για προσωπικούς λό-
γους

Ο αιτών
Ηλίας Λευκαδίτης 

ΘΕΜΑΤΑ/ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΤΗΣ ΣΙΔΕΡΕΝΙΑΣ ΑΕΡΟΓΕΦΥΡΑΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΡΔΕΥΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΠΟΡΟΣ»

ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤ’ ΑΥΛΑΚΙ
Το χωριό μας απ’ τη δεκαετία 

του ’50 τροφοδοτείται για την άρ-
δευση των κτημάτων απ’ τ’ αυλάκι 
που ξεκινάει απ’ τη Δέση στο πο-
τάμι (χίλια μέτρα μέσα στο ποτάμι 
απ’ τη διασταύρωση Χάνι Ζαγγανά 
– Οινοχωρίου).
Το 1979 κατασκευάστηκαν απ’ 

τη κοινότητα υδατοδεξαμενές 
χωρητικότητας 750m3  στη θέση 
Λογγιές για να μην έχει πρόβλημα 
το χω ριό σε περίπτωση έλλειψης 
ποσότητας νερού.
Το 2012 οι δεξαμενές ενοικι-

άστηκαν σε ιδιώτη επιχειρηματία 
απ’ την κοινότητα και τον Δήμο 
Γραβιάς με απόφαση τοπικού 
συμβουλίου για εκτροφή γόνου 
ψαριών. Απαραίτητη προϋπόθε-
ση για τη λειτουργία του μίσθιου 
ήταν η ομαλή και διαρκής παρο-
χή νερού στο αρδευτικό δίκτυο, 
προκειμένου να μην υπάρχουν 
προβλήματα στην άρδευση των 
καλλιεργειών.
Γνωρίζουμε όλοι ότι τα καλο-

καίρια οι περισσότεροι κάτοικοι 
φιλονικούσαν για τις αράδες. 
Το νερό που ερχόταν δεν ήταν 
ικανοποιητικό σε ποσότητα, ενώ 
υπήρχαν οι προϋποθέσεις γιατί 
στο ποτάμι υπήρχε άφθονο στο 
σημείο της Δέσης.
Μετά από αρκετή σκέψη και 

μελέτη φτιάξαμε ένα μεταλλικό 
ανάχωμα για να έρθει μεγάλη πο-
σότητα νερού προς το αυλάκι και 
αργότερα με μηχάνημα κάναμε 
εκτροπή μεγάλης ποσότητας νε-
ρού απ΄ το ποτάμι προς το αυλάκι 
με αποτέλεσμα  να μην έχουμε 
ποτέ έλλειψη. 
Παρόλα αυτά όμως η ποσότη-

τα νερού που έφτανε στο χωριό 
ήταν συνεχώς λιγότερη απ’ το 
αναμενόμενο. 
Ο λόγος;
Από το 2012 το αυλάκι πάνω 

από τις υδατοδεξαμενές όλως 

τυχαίως καταστράφηκε, με συνέ-
πεια το νερό που έρχεται προς το 
χωριό να περνάει εξαναγκαστικά 
όλο μέσα από τις δεξαμενές.
Η επίπτωση αυτού;
Το νερό που  ξαναμπαίνει στο  

δίκτυο του υδραύλακα να είναι 
πολύ λιγότερο απ’ το νερό που 
ξεκινάει από τη Δέση. Δηλαδή 
άδικος κόπος οι εργασίες που 
κάναμε να έρθει πολύ νερό στο 
χωριό.
Σαν κοινότητα στις 20 Μαρτίου 

2021 λάβαμε απόφαση που ζητά-
με να τηρηθούν απ’ το μισθωτή οι 
όροι της μίσθωσης, με προθεσμία 
έως 30/4/2021, διαφορετικά να 
λυθεί η μίσθωση.
Όμως σαν κοινότητα γνωρίζου-

με ότι οποιαδήποτε επιχειρηματι-
κή επένδυση, είναι ωφέλιμη για 
το χωριό μας και εν γένει για 
την κοινωνία. 
Γι’ αυτό λοιπόν αποφασίσαμε 

εάν ο επιχειρηματίας τηρήσει ένα 
μέρος της συμφωνίας – δηλα-
δή να επαναφέρει το νερό στον 
υδραύλακα και να παίρνει μέρος 
αυτού, χωρίς το νερό που έρχεται 
στο χωριό να περνάει μέσα από 
τις δεξαμενές για την αποφυγή 
δημιουργίας σαπρόφυτων στα 
τοιχώματα του υδραύλακα που 
υπάρχουν σύμφωνα με διαμαρ-
τυρίες κατοίκων, τότε η κοινό-
τητα ή το χωριό δεν έχει κανένα 
πρόβλημα στο να χρησιμοποιεί 
ο επιχειρηματίας τις δεξαμενές.
Έως σήμερα 30 Απριλίου 2021 

δεν έχει γίνει καμία ενέργεια απ’ 
τον επιχειρηματία για την εκπλή-
ρωση των όρων που έθεσε η 
κοινότητα και οφείλουμε να προ-
ασπίσουμε  τα συμφέροντα του 
χωριού και των κατοίκων κατα-
φεύγοντας στις υπηρεσίες του 
Δήμου και στη Δικαιοσύνη.
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας

Γ. Χαλατσάς
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Στις 23.11.2016 οριστήκαμε 
με απόφαση του Δημάρχου 
Δελφών ως Προσωρινή Επι-
τροπή Διαχείρισης της Δημο-
τικής Βιβλιοθήκης Καστελλί-
ων, με σκοπό να προβούμε 
σε συγκρότηση της (στήσιμο, 
οργάνωση και λειτουργία) 
έχοντας ως βάση τη δωρεά 
της βιβλιοθήκης των αδελ-
φών Δημήτρη και Γιώργου Χρ. 
Χαλατσά και με προοπτική να 
την εμπλουτίσουμε στη συ-
νέχεια και με άλλα βιβλία που 
θα μας πρόσφεραν διάφοροι 
συμπολίτες μας όταν αρχίσει 
το στήσιμό της. Έτσι, βιβλία 
μάς πρόσφερε η κληρονόμος 
της Άννας Συνοδινού, το Μου-
σείο -Πνευματικό Κέντρο του 
Ιερού Ναού «Ευαγγελίστρια» 
Καστελλίων, η Τοπική Κοινότη-
τα Γραβιάς, η Τοπική Κοινότητα 
Καστελλίων και μας έγιναν και 
άλλες μικρότερες προσφορές 
μεμονωμένων συμπατριωτών 
μας Καστελλιωτών. Αναλαμ-
βάνοντας να υλοποιήσουμε το 
στόχο που έθεσαν οι αρμόδιες 
δημοτικές αρχές ζητήσαμε την 
προμήθεια και τοποθέτηση 
του αναγκαίου εξοπλισμού της 
βιβλιοθήκης.

Αρχικά μας δόθηκε προφορι-
κά η διαβεβαίωση (υπόσχεση) 
ότι για την προμήθεια και το-
ποθέτηση του αναγκαίου εξο-
πλισμού και των εργασιών που 
έπρεπε να γίνουν στο κτίριο 
του πρώην Δημοτικού Σχολεί-
ου θα είχαμε στη διάθεση μας 
το ποσό των 5,000 ευρώ που 
προερχόταν από «τέλη μεταλ-
λευτικής εκμετάλλευσης». Μας 
υποδείχτηκε ότι για να γίνει 
η προμήθεια του εξοπλισμού 
θα έπρεπε να υποβάλλουμε 
υπόμνημα στις υπηρεσίες του 
Δήμου και να προσκομίσουμε 
προσφορές για το κάθε είδος, 
ύστερα από έρευνα αγοράς. 
Τίποτε άλλο.

Στη συνέχεια, αφού είχαμε 
καταλήξει και εξασφαλίσει τις 
αντίστοιχες προσφορές, μας 
διαμηνύθηκε ότι από το διατι-
θέμενο ποσό των 5.000 ευρώ 
έπρεπε να εξοικονομηθεί ποσό 
2.000/2.500 ευρώ για τη στεγα-
νοποίηση της οροφής και των 
παραθύρων, για να εξασφα-
λιστεί το κτίριο από τα νερά 
της βροχής, οπότε το ποσό 
περιορίστηκε στις 2.000/2.500 
ευρώ, δηλαδή, περίπου στο 
μισό. Έτσι, αναπροσαρμόσαμε 
τα ποσά στις 2.500 έως 3.000 
ευρώ και περιοριστήκαμε σε 
πρόχειρες και φτηνές λύσεις 
δηλαδή λύσεις ανάγκης.

Αντί προμήθειας ξύλινων βι-
βλιοθηκών, όπως ήταν οι δω-
ρηθείσες βιβλιοθήκες (έπιπλα), 
προκρίναμε για συμπλήρωμα 
των επίπλων βιβλιοθηκών την 
προμήθεια μεταλλικών ρα-
φιών, τύπου DEXION και αντί 
για προμήθεια καινούργιων 
κουρτινών ζητήσαμε από τους 
Τοπικούς Συλλόγους Καστελ-
λίων να μας διαθέσουν όσες 
μεγάλες κουρτίνες υφασμά-
τινες περίσσευαν έστω και αν 
δεν ήταν σε καλή κατάσταση. 
Οι κουρτίνες αυτές αφού επιδι-
ορθώθηκαν, προσαρμόστηκαν 
στις μεγάλες διαστάσεις των 
παραθύρων, πλύθηκαν, σιδε-
ρώθηκαν, στη συνέχεια τις κρε-
μάσαμε οι ίδιοι στα παράθυρα 
αγοράζοντας και τα κουρτινό-
ξυλα που χρειάζονταν.

Στο τέλος Οκτωβρίου 2018, 
από τον εξοπλισμό που εί-

χαμε ζητήσει είχαμε παρα-
λάβει, συναρμολογήσει και 
τοποθετήσει στην αίθουσα Β 
τα μεταλλικά ράφια DEXION 
που αποτέλεσαν τις 12 βιβλι-
οθήκες διπλής όψης διαστά-
σεων 1,20Χ0,60χ2,00μ. και 6 
βιβλιοθήκες απλές διαστάσε-
ων 1,20Χ0,30Χ2,00μ. Στην αί-
θουσα Β και στην πλευρά του 
ανατολικού τοίχου έχει τοπο-
θετηθεί χαμηλού κόστους ξύ-
λινη 4πλή βιβλιοθήκη που μας 
πρόσφερε έμπορος του χω-
ριού και εμείς τη συμπληρώ-
σαμε με περισσότερα ράφια. 
Για το στήσιμο και την τοποθέ-
τηση των μεταλλικών ραφιών 
DEXION, τα οποία σημειωτέον 
τοποθέτησαν μέλη της Επιτρο-
πής, χρειάστηκε να προμηθευ-
τούμε αριθμό ειδικών στηριγ-
μάτων διαφόρων διαστάσεων 
η αξία των οποίων ανέρχεται 
στο ποσό των 160,40 ευρώ, 
τα οποία δεν είχαμε προβλέ-
ψει ως απαραίτητα. Δεν είχε 
επίσης προβλεφτεί, γιατί κα-
νείς δεν μας το είχε επισημά-
νει, το κόστος μεταφοράς των 
μεταλλικών ραφιών DEXION 
από την Αθήνα στα Καστέλλια 
που ανέρχεται σε 50,00 ευρώ, 
ήτοι συνολικά 160,40+50,00 
=210,40 ευρώ. Τα τιμολόγια 
αυτά τα πλήρωσε η Επιτροπή.

Από τις υπηρεσίες του Δή-
μου και τον τότε Αντιδήμαρχο 
είχαμε πάρει τη διαβεβαίωση 
ότι τα ποσά αυτά θα μας κατα-
βληθούν. Τα τιμολόγια βρίσκο-
νται στα χέρια της Επιτροπής.

Στο διάστημα που μεσολά-
βησε ο Δήμος Δελφών μας 
προμήθευσε και μας εγκατέ-
στησε ένα A/C 24000BTU στην 
αίθουσα Α.

Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2018 
με ενέργειες της ΤΚ Καστελλί-
ων έγιναν και οι εργασίες (πα-
ρεμβάσεις) στεγανοποίησης 
της οροφής και των παραθύ-
ρων όλου του κτιρίου, οπότε 
απελευθερώθηκε και το ποσό 
που είχε δεσμευτεί για την 
προμήθεια του εξοπλισμού της 
βιβλιοθήκης.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑ-
ΧΩΡΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ / 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Από τους δωρητές Δημήτρη 

και Γιώργο Χρ. Χαλατσά, εκτός 
από τον κύριο όγκο βιβλίων 
που υπερβαίνουν τους 8000 
τόμους, παραλάβαμε:

• Δέκα οκτώ ξύλινες βιβλι-
οθήκες (έπιπλα) με ράφια και 
ντουλάπια, οι οποίες, αφού 
αποσυναρμολογήθηκαν στην 
Αθήνα, μεταφέρθηκαν στα Κα-
στέλλια, συναρμολογήθηκαν 
και, αφού επισκευάστηκαν, 
όπου χρειαζόταν, τοποθετήθη-
καν στις αίθουσες της βιβλιο-
θήκης.

• Τρία έπιπλα γραφείου και 
οκτώ πολυθρόνες και καθίσμα-
τα, που, αφού μεταφέρθηκαν 
από Αθήνα στα Καστέλλια και 
επισκευάστηκαν, όπου χρεια-
ζόταν, αποτέλεσαν τη βασική 
επίπλωση της βιβλιοθήκης.

Στις αρχές Ιουνίου 2018 ο 
Δημήτρης Χρ. Χαλατσάς κλεί-
νοντας το δικηγορικό του γρα-
φείο μάς παραχώρησε και την 
υπόλοιπη επίπλωση, ήτοι: Ένα 
γραφείο με την πολυθρόνα 
του, ένα ξύλινο βαρύ έπιπλο 
με πολλά συρτάρια (φοριαμό), 
τέσσερα άνετα χαμηλά καθί-

σματα και ένα μικρό γραφείο 
υποδοχής, έναν καλόγερο 
(κρεμάστρα) και δύο κρεμά-
στρες τοίχου ξύλινες, μια μικρή 
ντουλάπα με ράφια και ντου-
λάπια για το γραφείο της βιβλι-
οθήκης και μια χαμηλή σκάλα 
με λίγα σκαλοπάτια.

• Μερικά έπιπλα χρήσιμα 
(κατάλληλα για συμπληρωμα-
τικές χρήσεις) προσφέρθηκαν 
από την κληρονόμο της Άννας 
Συνοδινού, ενώ μερικές άλλες 
βιβλιοθήκες, προσφέρθηκαν 
από συγχωριανούς μας και 
χρησιμοποιούνται για βιβλία 
που προσφέρονται δωρεάν 
από τη βιβλιοθήκη ή χρησιμο-
ποιούνται για την τοποθέτηση 
αποσυρόμενων βιβλίων (πολ-
λαπλών, μη ταξινομούμενων 
κλπ).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΠΟΠΗΣ ΚΑΙ 

ΝΙΚΗΣ ΜΟΣΧΟΛΙΟΥ
Με τα χρήματα που μας πρό-

σφεραν:
• Κατασκευάστηκε μια βι-

βλιοθήκη ξύλινη με ράφια και 
ντουλάπια για να συμπληρω-
θεί αισθητικά (ομοιόμορφα) 
μια πλευρά της αίθουσας Α του 
τοίχου.

• Κατασκευάστηκε ένας με-
γάλος πάγκος αναγνωστηρίου.

• Επισκευάστηκαν οι κουρτί-
νες που μας παραχωρήθηκαν .

• Αγοράστηκαν και τοποθε-
τήθηκαν τα κουρτινόξυλα που 
έλειπαν.

• Προμηθευτήκαμε αναλώσι-
μα υλικά (χαρτικά, απορρυπα-
ντικά, σκούπες, πανιά κλπ.).

• Δαπανήσαμε μεγάλα ποσά 
για πολλές μεταφορές που 
έγιναν από την Αθήνα στα Κα-
στέλλια (βιβλία, έπιπλα κ.λπ.)

• Δαπανήσαμε επίσης και 
ποσά για αγορά υλικών, όπως:

- Ντοσιέ
- Θήκες (box)
- Βιβλιοστάτες
- Σακκούλες, σχοινιά, κ.λπ.
- Χάρτινες πινακίδες
- Γραφική ύλη
- Σφραγίδες και μελάνια, τα-

μπόν, κλπ
- Ετικέτες για 12000 βιβλία
- Βιβλίο εισαγωγής
- Βιβλίο δανεισμού
- Κόλλες, βερνίκια
- Διάφορα
• Δαπανήθηκαν επίσης χρή-

ματα για τη διοργάνωση των 
εκδηλώσεων (αφίσες, προ-
σκλήσεις, έντυπο υλικό, ανα-
λώσιμα, κ.λπ.)

• Δαπάνες έγιναν και για ερ-
γασίες που δε μπορούσαν να 
εκτελέσουν μέλη της επιτρο-
πής και εθελοντές, όπως μετα-
φορές βιβλίων, επίπλων κ.λπ., 
ειδικευμένες εργασίες, καθα-
ριότητα, πλύσιμο τζαμιών κλπ., 
ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές 
εργασίες, παροχές διαφόρων 
υπηρεσιών κ.λπ.

Στο τέλος Οκτωβρίου 2018, 
ύστερα από έναν χρόνο που 
ξεκίνησε το στήσιμο της βιβλι-
οθήκης, και παρά τις δυσκολίες 
βρισκόμασταν απολογιστικά 
στο εξής σημείο.

Έχουμε συγκεντρώσει, δια-
χωρίσει, επιλέξει, τοποθετή-
σει στα ράφια και ταξινομήσει 
ανά κατηγορία και αλφαβητική 
σειρά - σύμφωνα με τον κώδι-
κα ταξινόμησης του DEWEY 
- πάνω από 12000 τόμους βι-
βλίων και τα έχουμε κατανείμει 

και στις δύο αίθουσες της βι-
βλιοθήκης.

Από τις αρχές του 2019 έως 
σήμερα, πέρα από τις εκδηλώ-
σεις που έγιναν στη διάρκεια 
του 2019 και έχουμε δημοσιεύ-
σει στα «Καστελλιώτικα Νέα» 
ελάχιστα πράγματα έγιναν. 
Αυτό οφείλεται στις Αυτοδιοι-
κητικές εκλογές που μεσολά-
βησαν, καθώς και στην επιδη-
μία του κορωνοϊού που καλά 
κρατεί.

Παρόλα αυτά στο διάστημα 
που ακολούθησε εμπλουτίσα-
με με εξαιρετικά βιβλία τη βι-
βλιοθήκη και μας χορηγήθηκε 
το μεγαλύτερο μέρος του εξο-
πλισμού, που χωρίς αυτόν δεν 
μπορούσε τίποτε να προχωρή-
σει.

Έτσι, η Δημοτική Βιβλιοθήκη 
Καστελλίων απόκτησε:

– Δέκα τεμάχια μονόστηλα 
stands για cd και dvd.

– Έναν ηλεκτρονικό υπολο-
γιστή (πύργος - οθόνη - πλη-
κτρολόγιο - ποντίκι).

– Έναν εκτυπωτή (πολυμηχά-
νημα) με μελανάκια.

– Δύο laptop. Υπάρχει και 
ένα ακόμη laptop δωρεά ιδι-
ώτη.

– Μία τηλεόραση 42΄΄ 
(smart).

– Έναν προτζέκτορα προβο-
λής.

– Μία μεγάλη οθόνη προβο-
λής.

– Ένα DVD player.
– Εγκαταστήσαμε μία τηλε-

φωνική γραμμή για επικοινω-
νία και σύνδεση internet.

Όπως προαναφέρθηκε, με 
εθελοντική προσφορά των 
Παναγιώτη Μερμίρη και Μάκη 
Τσελέντη, ολοκληρώθηκαν οι 
εγκαταστάσεις της βιβλιοθή-
κης (ηλεκτρολογική και ηλε-
κτρονική).

Εκκρεμεί ακόμη η παραλα-
βή:

– Μιας προθήκης (βιτρίνας) 
για την τοποθέτηση φορεσιών.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ – Προμήθεια και τοποθέτη-
ση ενός Α/C 24.000 BTU για την 
αίθουσα Β και ενός ακόμη A/C 
9.000 BTU για το γραφείο.

– Προμήθεια και τοποθέτη-
ση μοκέτας 65 τ.μ. για την κά-
λυψη της αίθουσας Α (55 τ.μ.) 
και του γραφείου (10 τ.μ.).

– Προμήθεια και τοποθέτη-
ση μιας μεγάλης επιγραφής και 
μιας μικρότερης με την ενδει-
ξη: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ.

– Προμήθεια και τοποθέτη-
ση μιας μικρής επιγραφής με 
την ένδειξη ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙ-
ΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ.

Απαιτείται ακόμη να γίνουν, 
όπως έχουμε ζητήσει:

– Αποθηκευτικός χώρος στο 
εξωτερικό μέρος του κτιρίου 
για τις ανάγκες της Βιβλιοθή-
κης και των δύο Τοπικών Πολι-
τιστικών Συλλόγων.

– Κλείσιμο με γυψοσανίδες 
του κενού χώρου στην είσοδο 
του κτιρίου κάτω από τη σκάλα 
που οδηγεί στον όροφο.

– Βάψιμο της μεταλλικής 
πόρτας των εσωτερικών τουα-
λετών.

– Προμήθεια και αντικατά-
σταση δύο κρουνών νιπτήρων 
και 

– Επισκευή αντικατάσταση 
καζανακιών.

Ευελπιστούμε ότι τα παρα-
πάνω θα γίνουν, χωρίς άλλες 
γραφειοκρατικές καθυστερή-
σεις, αφού ήδη η Δημοτική Βι-
βλιοθήκη Καστελλίων έχει ήδη 
ενταχθεί στο οργανόγραμμα 
του Δήμου Δελφών.

Εκκρεμεί δυστυχώς, και 
λόγω κορονοϊού, ο ορισμός 
Νέου Διοικητικού Συμβουλίου 
που θα αποτελείται από μέλη 
του Δήμου Δελφών με Πρόε-
δρο αντιδήμαρχο και προτει-
νόμενα μέλη από την Τοπική 
Κοινότητα: τον Πρόεδρο της 
Τ.Κ. Γεώργιο Χαλατσά και τους 
Βαγγέλη Κωτσίκη, Αθανάσιο 
Σίμο, Μάκη Τσελέντη, Αθανά-
σιο Πέτρο και Ντίνα Σκουρτιά.
Για την Επιτροπή Διαχείρισης

Βαγγέλης Κωτσίκης

(Συνέχεια από σελίδα 1)

επισκευές στην εντέλεια, μαζί μ’ έναν καλό λόγο, ένα φίλεμα 
πάντα κι απ’ τις δύο πλευρές. Έτσι άλλωστε γεννιούνται 
και χτίζονται οι νέες γνωριμίες, φιλίες, κουμπαριές, έτσι 
κάπως είναι προδιαγεγραμμένη και στους αιώνες η μοίρα 
των λαών. 
Η μετανάστευση που χαρακτηρίζει την πορεία και την 
εξέλιξη των λαών εδώ και χιλιάδες χρόνια, η αναζήτηση 
μιας καλύτερης τύχης είναι στο ανθρώπινο DNA. 
Οι φίλοι μας από την Αλβανία που ήρθαν στα Καστέλλια 
τα κατάφεραν και πρόκοψαν. Χάρις στην εργατικότητά 
τους, την υπομονή κι επιμονή τους, αλλά και τη στήριξη 
της τοπικής κοινωνίας, έστησαν τα όμορφα σπιτικά τους, 
τις επιχειρήσεις τους, ορισμένοι στήριξαν τις οικογένειές 
τους σε Ελλάδα και Αλβανία, σπούδασαν τα παιδιά τους κι 
είδαν το καλύτερο μέλλον που ονειρεύονταν πριν 30 χρόνια 
να γίνεται πραγματικότητα. 

Οι φίλοι μας από την Αλβανία

ΣΗΜΕΙΩΣΗ «Κ.Ν.»: Στο επόμενο ή σε προσεχές μας 
φύλλο θα γράψουμε: 1) Πώς διαμορφώθηκε η «Λυκορρα-
χίσσια και η «Πιπεργιώτικη» ή η Πέρα και η Δώθε πλα-
τεία (αγορά) συμπεριλαμβάνοντας όλα τα είδη μαγαζιών 
που λειτούργησαν μεταπολεμικά, και για τον

2) Οργανισμό Ηλέσιον (βιολογικό οινοποιείο) που λει-
τουργεί στην ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ. Διαβάστε 
στην τελευταία σελίδα το σημείωμα του Κώστα Στοφό-
ρου: Τα Καστέλλια από την καλή και την ανάποδη.
Θα επανέλθουμε εκτενέστερα μετά την τέλεση των 

εγκαινίων που αναβλήθηκαν λόγω κορωνοϊού.
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(Συνέχεια από τη σελίδα 3)

ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ
Είναι αλήθεια ότι τώρα με 

τη διάδοση του ιού έχει αλ-
λάξει τελείως ο τρόπος της 
διατροφής μας. Ασφαλώς θα 
έλεγε κανείς πως η πανδημία 
τα σάρωσε όλα και τα άλλαξε 
και ότι τέτοιο φαινόμενο στη 
διατροφή μας δεν ξαναπα-
ρουσιάστηκε ποτέ στον τόπο 
μας. Μα αν και τότε στις χρυ-
σές μέρες καταδεχόμαστε να 
ρίξουμε μια ματιά στους γύρω 
συνανθρώπους μας του μό-
χθου και της φτώχιας, θα ανα-
καλύπταμε άλλα πράγματα. Ο 
πολυφαμελίτης της δουλειάς 
που είχε τόσα στόματα να 
θρέψει, πότε-πότε για να τα 
βγάλει πέρα κατάφευγε πολ-
λές φορές σε πρωτόφαντες 
αλλά καθιερωμένες λύσεις. 
Ας τις ιδούμε.
Μία από τις πιο πρόχειρες 

και άμεσες λύσεις ήταν η 
Μπγάτσια (Μπουγάτσα) το 
αλατισμένο αλεύρι, αφού ζυ-
μωνόταν, στρωνόταν πάνω 
στις καυτές πλάκες της πα-
ραστιάς και σκεπαζόταν με 
στάχτη και από πάνω έμπαινε 
δυνατή θράκα και ψηνόταν. 
Μόλις το έβγαζαν, το τίναζαν 
καλά-καλά από τις στάχτες 
και το μοίραζαν σε κομμάτια. 
Τρωγόταν ζεστό και ήταν και 
ψωμί και κύρια τροφή. Σο-
βαρή παραλλαγή της Μπγά-
τσιας πιο προχωρημένη ήταν 
το Χαμοκούκι. Την αλατισμέ-
νη ζύμη την παραγέμιζαν με 
τρίμματα τυριού  ή  με δυο 
τρεις κουταλιές τραχανά και 
λίγο λάδι και τη διάστρωναν 
πάνω στις καυτές πλάκες της 
παραστιάς και την έψηναν 
κατά τον ίδιο τρόπο.
Αν το σπίτι διέθετε τυρί, 

τότε αντί Χαμοκούκι προτι-
μούσαν την Τυροκουλούρα. 
Εδώ η ζύμη παραγεμιζόταν 
με τυρί και επακολουθούσε 
το ψήσιμο. Αν το σπίτι διέθε-
τε γάστρα, τότε η Τυροκου-
λούρα ψηνόταν στο ταψί που 
το είχαν λαδώσει για να μην 
κολλήσει. Αν τύχαινε κάποιος 
από την οικογένεια να έπρεπε 
να πάει σε παζάρι  ή σε κοντι-
νή πόλη να πουλήσει κάποιο 
προϊόν (πατάτες, φασολάκια, 
ζαρζαβατικά) ή πήγαινε ταξί-
δι ή για ξύλα πρόχειρα έως 
ότου γυρίσει πάλι στο σπίτι, 
διατρεφόταν με Λατζιβίρι.
Δηλαδή βρεγμένο ψωμί 

βουτηγμένο εναλλάξ στη ρί-
γανη και στο αλάτι. Τελικά τα 
πράγματα άλλαξαν, όταν για 
τη διατροφή γινόταν η χρή-
ση της γάστρας. Τότε έχομε 
βελτιωμένη σε νέες βάσεις 
διατροφή και κάνει την εμφά-
νιση του το Κατσαμάκι. Την 
αλατισμένη και φρεσκοζυμω-
μένη ζύμη, αφού την άλειβαν 
με λάδι την απόθεταν στο 

ταψί και ψηνόταν κατά δυο 
τρόπους. Την έρριχναν μέσα 
στο ξεσκέπαστο ταψί χωρίς 
γάστρα και με ξύλινο κουτάλι 
την ανακάτευαν μέχρις ότου 
ψηθεί. Μετά τη διάστρωναν 
πάνω στο τραπέζι και το Κα-
τσαμάκι τρωγόταν με κουτά-
λια. Αν όμως σκεπαζόταν το 
ταψί με τη γάστρα, τότε τη 
λάδωναν και την ενίσχυαν με 
λίγο πετιμέζι και το Κατσαμά-
κι σερβιριζόταν σε κομμάτια.
Ξεχωριστή θέση σ’ αυτά 

τα μαγειρέματα κρατούσε η 
Μπομπότα η Ανεβατή. Το 
καλοζυμωμένο με προζύμι 
μπομποτάλευρο, το έψηναν 
στη γάστρα και γλυκύτατο 
και φουσκωτό σερβιριζόταν 
σε κομμάτια.
Παράλληλα είχαμε και τις 

λαχανόπιτες με άγρια χόρτα. 
Πρώτη και καλύτερη ήταν 
η Μπαμπανέτσα (αλβανικής 
προέλευσης) με αγριοχόρτα-
ρα - εκτός ραδίκια - ψιλοκομ-
μένα και ζυμωμένα με μπο-
μποτάλευρο και λάδι. Αλλά 
και η Μαμαλίγκα - ρουμάνικης 
προέλευσης -. Εδώ τα πράγ-
ματα έπαιρναν πιο πλούσιο 
χαρακτήρα, αφού τα ψιλο-
κομμένα αγριοχόρταρα με το 
λάδι και το μπομποτάλευρο, 
ενισχύονταν με τυρί και δύο 
αυγά.
Ασφαλώς κατά το «η φτώ-

χια θέλει καλοπέραση» δεν 
μπορούσε να μην υπήρχε και 
το εξαίρετο το εκλεκτό έδε-
σμα της φτώχιας. Και βέβαια 
υπήρχε. Ήταν το Κουρκου-
τόψωμα ή Κουρκουτό. Όταν 
συντύχαινε αυτή η σπάνια 
ευχέρεια, τότε το αλατισμέ-
νο αλεύρι ζυμωνόταν με τα 
τρίμματα καλοξυσμένης κο-
λοκύθας μαζί με τραχανά και 
γλύνα (χοιρινό λίπος) και το 
κουρκουτό με το ταψί ψηνό-
ταν στη γάστρα ή στο φούρ-
νο. Το κουρκουτό ήταν το 
ραβανί και το παντεσπάνι της 
φτώχιας. Η γεύση του άλλο 
πράγμα. Άκουσε ν’ ακούσεις 
και κοίταξε να ιδείς τώρα. Μια 
πρόσκληση σ’ ένα τέτοιο τρα-
πέζι θα μας ταίριαζε. Κοπιά-
στε και καλή μας όρεξη.

Ο ΑΡΓΑΛΕΙΟΣ
Τα παλιότερα χρόνια από τα 

βασικά παραρτήματα του σπι-
τιού, ήταν και ο αργαλειός. 
Ήταν η μηχανή που με τη σύ-
μπραξη των γυναικών και τη 
συμμετοχή τους, έντυνε κυρι-
ολεκτικά το σπίτι. Από στρω-
σίδια και σκεπάσματα μέχρι 
εσώρουχα, φουστάνια και 

ΑΠΟ ΤΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ
ντυμασιές και από φορεσιές, 
ζακέτες (σάκκους), σακάκια, 
γελέκια και παντελόνια, μέχρι 
πατατούκες και κάπες. Βέβαια 
ως το αποτέλεσμα υπήρχε 
μια αλληλουχία μια σειρά 
προεργασιών και αυτό ήταν 
έργο των γυναικών.
Ξεκινούσανε από το μαλλί 

των προβάτων και το τραγό-
μαλλο για τα τσόλια και τις 
κάπες, το πλύσιμό τους το 
στέγνωμα και το λανάρισμα 
στις λανάρες για να στρώσει 
και να γίνει τουλούπες. Έκα-
ναν το γνέσιμο με τις ρόκες 
σε ψιλό γνέμα για σεντόνια, 
εσώρουχα, φουστάνια και κο-
ντά (πουκάμισα) ή σε χοντρό 
για στρωσίδια και σκεπάσμα-
τα. Το βάψιμο και με τη βοή-
θεια της ανέμης το καρούλια-
σμα σε μασούρια για ύφανση 
στον αργαλειό με τις σαΐτες. 
Αυτά για το υφάδι. Η άλλη 
φάση για το στιμόνι ήταν, με 
την αγορά του νήματος, το 
ύδιασμά του στις υδιάστρες, 
το μιτάριασμα στα μιτάρια και 
το τύλιγμα του στο αντί με τις 
τέσσερις τρύπες του, για να 
τοποθετηθεί στον αργαλειό 
για ύφανση.
Ως εδώ καλά τα είπαμε για 

τα υλικά του αργαλειού. Η 
περιγραφή όμως του ίδιου 
του αργαλειού είναι λίγο δύ-
σκολη. Θα προσπαθήσουμε 
να δώσουμε όμως μια ιδέα. 
Ο αργαλειός είναι τετράγωνη 
ξύλινη κατασκευή που την 
αποτελούν δώδεκα στροπίνια 
ή ζύγια ή μαδέρια, μπλανι-
σμένα και καμιά φορά στρογ-
γυλά, ο λάκκος, όπως λέγε-
ται, και στο κάτω μέρος του 
είναι οι πατήθρες που ο αριθ-
μός τους ποικίλλει από δύο 
έως δώδεκα, ανάλογα με τα 
σχέδια του υφαντού. Μπρο-
στά από το λάκκο είναι το 
μαγκάλι, για να ζεσταίνονται 
τα πόδια της υφάντρας και 
πίσω η ταβλίτσα που κάθεται. 
Μπροστά της είναι το τελάρο 
που απάνω του βρίσκεται το 
υφαντό και από πάνω του οι 
τεντώστρες και εκεί βρίσκεται 
και η σαΐτα με το μασούρι για 
το υφάδι. Πιο μπροστά είναι 
οι σπάθες και από πάνω κρέ-
μονται οι καρουλομάνες και 
παρακάτω τα καρούλια που 
είναι δεμένα με τα μιτάρια 
και από κάτω από αυτά οι 
ζούλες που τα ενώνουν με 
τις πατήθρες. Στη μέση εί-
ναι το χτένι που από αυτό 
περνούν οι κλωστές και από 
κάτω από τα μιτάρια οι μιτα-
ρόβεργες. Όποιος κατάλαβε, 
κατάλαβε. Μόνο από κοντά 
είναι δυνατή η περιγραφή 

στα 1935 μέχρι το 1958 εκλε-
γόταν Πρόεδρος της Κοινότη-
τας. Είχε κατορθώσει από τις 
δημόσιες επενδύσεις να χο-
ρηγηθεί στην Κοινότητά μας 
ένα σεβαστό ποσό για τη δια-
μόρφωση των κοινόχρηστων 
χώρων του χωριού. Προοδευ-
τικός μέχρις εκεί που να μην 
παίρνει άλλο, πρότεινε στον 
Τσακαλογιώργη να κατεδαφί-
σει το πρόχειρο κτίσμα που 
λειτουργούσε το παντοπω-
λείο και τη μάντρα που έφτα-
νε μέχρι πάνω στο σπίτι του 
Δημητρίου Μακρή - (Σπαή) 
(και με πρόσοψη το χώρο της 
μάντρας που πίσω διέθετε 
αρκετή ιδιόκτητη έκταση) να 
κτίσει στη σειρά καταστήμα-
τα να στεγάσει πρώτα-πρώ-
τα το παντοπωλείο του και 
στη συνέχεια να τα νοικιάσει 
στους διαφόρους ενδιαφερό-
μενους επαγγελματίες στα 
νεόδμητα καταστήματα έτσι 
που να δημιουργηθεί μια ζη-
λευτή αγορά. Τη δε κατοικία 
του Κώστα Στεργόπουλου 
πού ήταν μέσα στη μέση του 
χώρου είχε τα χρήματα και 
θα την απαλλοτρίωνε, ώστε 
σε όλο το χώρο από του Πα-
παγεωργίου μέχρι τις κατοι-
κίες του Δημητρίου Μακρή 
και του Γρηγόρη Κάτζου, θα 
δημιουργούνταν μια τεράστια 
πλατεία που ένα μέρος της 

Για να θυμόμαστε...
θα γινόταν παρτέρι με λου-
λούδια, με διάστρωση φυσι-
κού τάπητα και με πολυφω-
τιζόμενο στη μέση σιντριβάνι, 
αρδευόμενο αυτόματα από 
βαθειά υπόγεια διάτρηση, ο 
δε υπόλοιπος χώρος θα φω-
τιζόταν και θα λειτουργούσαν 
χώροι για την αναψυχή των 
συγχωριανών μας. 
Στην αρχή φάνηκε ότι ο 

Τσακαλογιώργης προσχω-
ρούσε στην πρόταση του 
γιατρού, στη συνέχεια όμως, 
αρνήθηκε τα πάντα, κάτεδά-
φισε το πρόχειρο οικοδόμημα 
που λειτουργούσε το μαγαζί 
του και στη θέση του έχτισε 
πέτρινο παντοπωλείο, κατα-
λαμβάνοντας μεγάλο μέρος 
του χώρου και στη συνέχεια 
αργότερα να διαμορφωθεί το 
σημερινό κατάστημα που λει-
τουργεί ως καφετέρια, σβήνο-
ντας για πάντα το όνειρο του 
ευπρεπισμού του χωριού μας 
με μια πλατεία, όπως θα του 
έπρεπε. Τελικά ο γιατρός τα 
χρήματα που είχε για τη δια-
μόρφωση των κοινοχρήστων 
χώρων της Κοινότητας τα 
δαπάνησε, για τη δημιουργία 
αρδευτικού συστήματος για 
το πότισμα των καπνοφυ-
τειών, το σημερινό αρδευτικό 
αυλάκι που ποτίζει και τους 
δύο οικισμούς του χωριού 
μας.

Ο Παλιός

(Συνέχεια από τη σελίδα 1)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΤ΄ ΚΑΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ
Ζ΄ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ «ΣΤΕΛΛΙΟΣ ΞΕΦΛΟΥΔΑΣ»

είναι τα πραγματικά στοι-
χεία όπως: όνομα, επώνυμο, 
πατρώνυμο, έτος και τόπος 
γέννησης, διεύθυνση μόνιμης 
κατοικίας, τηλέφωνα επικοι-
νωνίας και ηλεκτρονική δι-
εύθυνση (e-mail). Οι φάκελοι 
με τα πραγματικά στοιχεία θα 
ανοιχθούν μόνο στην περί-
πτωση διάκρισης του διηγή-
ματος.

Η ανακοίνωση των αποτε-

λεσμάτων και η βράβευση θα 
γίνει σε ειδική πανηγυρική εκ-
δήλωση, που θα πραγματο-
ποιηθεί το Φεβρουάριο του 
2022 στην Αθήνα.

Στην Κριτική Επιτροπή του 
Διαγωνισμού μετέχουν:

- Η Μαρία Αργυροπούλου, 
ΕΔΙΠ του Τμήματος Διοίκησης 
Τουρισμού του Πανεπιστημί-
ου Πατρών

- Ο Ελπιδοφόρος Ιντζέμπε-
λης, εκπαιδευτικός και συγ-

γραφέας
- Η Δρ. Ευαγγελία Κανταρ-

τζή διευθύντρια του Μουσεί-
ου Σχολικής Ζωής και Εκπαί-
δευσης

- Η Αργυρώ Μουντάκη, εκ-
παιδευτικός και συγγραφέας

- Η Ντίνα Σαρακηνού, διευ-
θύντρια του literature.gr

- Ο Κώστας Στοφόρος, πρό-
εδρος του Προοδευτικού Συλ-
λόγου «Τα Καστέλλια»

του. Με τόση ονοματολογία 
άγνωστη και με περιγραφές 
στο άγνωστο κανένας δεν κα-

ταλαβαίνει τίποτε. Το καλύτε-
ρο είναι, όταν κάποιος βρεθεί 
κοντά σε αργαλειό από τους 
λίγους που σώζονται ακόμη, 
να του κάνουν το διερμηνέα 
οι γυναίκες για να καταλάβει 
τη λειτουργία του.

ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΑΣ ΑΠΕΣΤΕΙΛΑΝ
  ΕΥΡΩ

Θανάσης Σίμος 50
Λιάπη - Σωλάντζου Βασιλ. 50
Φωτεινή Γεωργίου - Σπανού 100
Πόπη Ηλία Μοσχολιού 250
Νίκη Ηλία Μοσχολιού 250
Νίκος Κ.Κοτσιμπός 50
Κώστας Ν. Κοτσιμπός 50
Νίκος Χρόνης 100
Χρυσάνθη Χρόνη - Αγοριανίτη 100
Βούλα Χρόνη 100
Δημήτρης Διέννης 50
Γιώτα Δημ. Διέννη 50
Θεοδώρα Δημ. Διέννη 50
Στέλλα Χισκάκη 50
Δημήτρης Γεωργίου Χαλατσάς 50
Αθανάσιος, Ζωή, Γιάννα Αποστολοπούλου 100
Ιφιγένεια Αποστολοπούλου - Μουταβελή 100
Παναγιώτης Πολυκ. Παπανικολάου 100
Παναγιώτης Δημ. Λέζας 100
Παναγιώτης (Τάκης) Γραβιάς                   δολ. Αυστραλίας  100

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΘΑΝΟΝΤΩΝ
• Στη μνήμη ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΤΣΑΚΡΗ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 

χρήματα μας απέστειλαν:
- Νικόλαος Αναγνωστόπουλος 100 ευρώ
- Ελένη Νικ. Αναγνωστοπούλου 100 ευρώ
- Δέσποινα Νικ. Αναγνωστοπούλου 100 ευρώ
- Δέσποινα Ζαχαρία Τσακρή 100 ευρώ
- Μαρία Τσακρή - Παΐζη 100 ευρώ
- Γιώργος Ζαχ. Τσακρής 100 ευρώ
- Αθανάσιος Ζαχ. Τσακρής 100 ευρώ
- Οικογένεια Αθανασίου Νικ. Τσακρή 50 ευρώ 
• Στη μνήμη ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ - ΤΕΤΗΣ ΚΩΝ. ΜΟΣΧΟΛΙΟΥ χρήμα-

τα μας απέστειλαν:
- Νικόλαος και Σοφιάνα Δροσοπούλου 200 ευρώ
- Έφη Μουλού 50 ευρώ
- Σταυρούλα Μπουγά 50 ευρώ
• Στη μνήμη ΤΖΕΝΗΣ Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ χρήματα μας απέ-

στειλαν:
- Βάνα Δρακοπούλου 100 ευρώ
- Ζανίν Κακάτσιου 100 ευρώ
- Αθανάσιος Παν.  Παπανικολάου 100 ευρώ
- Βίκυ Αλεξ. Παπανικολάου 50 ευρώ
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ΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΗ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΟΔΗ

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΑΠΟ-
ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ. ΣΑΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΥΓΝΩΜΟΝΕΣ. ΕΥΕΛ-
ΠΙΣΤΟΥΜΕ ΟΤΙ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ ΜΑΣ ΘΑ ΣΑΣ ΑΝΑ-
ΚΟΙΝΩΣΟΥΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΑΡΙΘΜΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ.

Γράφει ο Κώστας Στοφόρος
Πάσχα και πανδημία

2ο Πάσχα μακριά από τα 
Καστέλλια και μείναμε με τις 
ωραίες αναμνήσεις και τις ει-
κόνες που μοιράστηκαν μαζί 
μας οι συγχωριανοί που είχαν 
την τύχη να περάσουν αυτές 
τις μέρες στο χωριό.
Δυστυχώς έχουν υπάρξει 

κρούσματα και στο χωριό. Ελ-
πίζουμε να είναι περαστικά 
για όλους. 
Εμβολιασμός, μέτρα προ-

στασίας για να μπορέσουμε 
τουλάχιστον να περάσουμε 
αυτό το καλοκαίρι όλοι μαζί.

Εκδηλώσεις;
Βάζω ένα ερωτηματικό, κα-

θώς είναι άγνωστο ακόμη τι 
πρόκειται να ισχύσει και κυρί-
ως ποια θα είναι η επιδημιο-
λογική κατάσταση.
Μαθαίνουμε πάντως πως 

-μεταξύ άλλων- ετοιμάζεται ο 
2ος ποδηλατικός γύρος, ενώ 
και ο Προοδευτικός Σύλλογος 
«Τα Καστέλλια» προετοιμά-
ζει νέες βραδιές παραμυθιού, 
αυτή τη φορά βασισμένες 
στην ιστορία του χωριού. Από 
τις συνθήκες θα εξαρτηθεί τι 
έκταση θα μπορέσει να λάβει 
αυτή νέα προσπάθεια.
Στους στόχους είναι να συν-

δυαστεί με μουσική…
Ηλέσιον

Μέσα στο ζοφερό κλίμα 
των ημερών και μια ευχάρι-
στη είδηση, αφού ο Οργανι-
σμός Ηλέσιον, αξιοποιώντας 
ένα από τα παλιά κτίρια του 
χωριού μας δραστηριοποιείται 
στα Καστέλλια
Από τα βασικά της προϊόντα 

το κρασί. Όπως σημειώνεται 
στην ιστοσελίδα τους:

«Μετά από έρευνα πολλών 
ετών, το 2008 δημιουργήσαμε 
τον πρώτο βιολογικό οίνο φυ-
σικής οινοποίησης χωρίς προ-
σθήκη θειωδών συντηρητικών 
-με βάση ΑρχαιοΕλληνικά πρό-
τυπα- ο οποίος με την πάροδο 
του χρόνου γινόταν όλο και 
καλύτερος…»
Άλλα προϊόντα:
Ειδύλλι, δροσοσταλίδα στα-

φυλιού (νερό και άλλα ιχνο-
στοιχεία σταφυλιού).
Σταφυλόμελο, φυσικό σιρόπι 

σταφυλιού, φυτικό “μέλι”.
ΑρχαιοΕλληνικός κεκραμέ-

νος οίνος – Κρασί.
Οινόσταγμα, απόσταγμα φυ-

σικού άκρατου οίνου.
«Ρυζείς», γηγενές (άγριο) 

ρύζι φυσικής καλλιέργειας.
Ρύζι, ρυζάλευρο και ρυζο-

γκοφρέτες Σπερχειού.
Σε διακήρυξη σχετικά με τις 

δράσεις του οργανισμού, ανα-
φέρονται -μεταξύ άλλων- τα 
εξής:

«Ν΄ ανθίσουν ξανά τα χω-
ριά της Γκιώνας

…Θα πάμε στα βουνά και 
στα απομονωμένα χωριά, που 
στα 400 χρόνια της Tουρκο-
κρατίας κράτησαν τον Ελληνι-
σμό ψηλά.

-Θα τους συναντήσουμε με 
το ακριβό χρέος της μνήμης 
που πρέπει να γίνει εργαλείο 
για ένα καλύτερο αύριο.

-Θα καταγράψουμε τα λόγια 
των γερόντων, θα παρατηρή-
σουμε και θα υποστηρίξουμε 
την συνέχεια των Τεχνών στο 
πέρασμα των χρόνων.

-Θα αναζητήσουμε και θα 
υποστηρίξουμε ως ομάδα την 
προσπάθεια να σταματήσουν 
να φεύγουν τα παιδιά από τα 
πατρογονικάτους, επειδή δεν 
έχει τίποτα να κάνουν εκεί.

-Θα οργανώσουμε συλλογι-
κή παραγωγή και μεταποίη-
ση, τον πολιτισμό και την ζωή 
σε αρμονία με την φύση. Θα 
προωθήσουμε γνωριμία με 
τις νέες τεχνολογίες, ευκαιρίες 
για ΑΜΕΑ και κοινωνίες όπου 
κανένας δεν θα περισσεύει, 
ούτε θα είναι μόνος.

-Θα δημιουργηθεί βιολογική 
παραγωγή τοπικών προϊόντων 
με αξιοποίηση του δάσους και 
νέων καλλιεργειών.

-Θα δημιουργηθεί εθελο-
ντική ομάδα υποστήριξης για 
ηλικιωμένους και ΑΜΕΑ. Με 
ενθάρρυνση των μελών της 
τοπικής κοινωνίας σε δράσεις 
αλληλεγγύης.

-Θα δημιουργηθεί διαδικτυ-
ακό ραδιόφωνο «Η Φωνή της 
Γκιώνας». Θα αξιοποιηθούν 
επίσης το διαδίκτυο και τα 
κοινωνικά δίκτυα.

-Θα γίνει γνωριμία και εξοι-
κείωση με τις νέες τεχνολογίες 
και ψηφιοποίηση της τοπικής 
Ιστορίας και διάδοσή της…»

Κατερίνα Καραπλή
Έφυγε από τη ζωή μια σημα-

ντική Καστελλιώτισσα, η Ομό-
τιμη Καθηγήτρια Βυζαντινής 
Ιστορίας του Πανεπιστημίου 
Αθηνών, Κατερίνα Καραπλή. 
Μέχρι τον απροσδόκητο τέ-
λος, παρέμεινε μια έγκριτη, 
δραστήρια και μαχητική επι-
στήμων.
Έδωσε μεγάλο αγώνα για τη 

διάσωση των αρχαιοτήτων στο 
Μετρό της Θεσσαλονίκης που 
τόσο βάναυσα ετοιμάζεται να 
αποδομήσει το υπουργείο Πο-
λιτισμού. Ετοίμαζε βιβλία και 
μελέτες, πάντα με τη σφρα-
γίδα της τεκμηριωμένης επι-
στημονικής ανάλυσης και της 
αποδοχής από την Ακαδημαϊ-
κή Κοινότητα.
Δυστυχώς δεν την τιμήσαμε 

εν ζωή όπως θα έπρεπε… 
Έστω και τώρα ας αναφερ-

θούμε στο πολύ ξεχωριστό 
της έργο Κατευόδωσις Στρα-
τού -Η οργάνωση και η ψυ-
χολογική προετοιμασία του 
βυζαντινού στρατού πριν από 
τον πόλεμο (610-1081) που 
κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 
Μυρμιδόνες, όπως αναφέ-
ρεται σε σχετικό σημείωμα: 
Με τον τίτλο «Κατευόδωσις 
στρατού», φράση που απα-
ντάται στις βυζαντινές πη-
γές -εννοείται το σύνολο των 
ενεργειών που αποσκοπού-
σαν στην ενίσχυση του ηθι-
κού του στρατεύματος, απα-
ραίτητη προϋπόθεση για την 
επιτυχή διεξαγωγή και έκβαση 
ενός πολέμου. Στη βυζαντινή 
εποχή, όταν οι πόλεμοι ήταν 
συχνοί και μακροχρόνιοι, η 
ψυχολογική προπαρασκευή 
των στρατιωτών αποτελούσε 
βασικό μέλημα της πολιτείας, 
που φρόντιζε με τη συνεχή και 
εντατική σχετική προπαγάνδα 
να τους εμφυσήσει θάρρος 
και την πεποίθηση ότι αγωνί-
ζονται για υψηλά ιδανικά και 
δίκαιο σκοπό, και επομένως 
ότι θα έχουν την προστασία 
και την εύνοια του Θεού. Οι 
εκδηλώσεις και τελετές -είτε 
θρησκευτικές είτε όχι- έχουν 
έντονο το θρησκευτικό στοι-
χείο, ενώ επί πλέον «επιστρα-
τεύεται» και η τέχνη»
Είχα την τύχη τα τελευταία 

χρόνια όχι μόνο να συζητήσω 
συχνά μαζί της, αλλά και να 
την παρακολουθήσω ως ειση-
γήτρια σε επιστημονικά συνέ-
δρια, να διαβάσω γραπτά της 
και να την έχω μαζί μου σε 
έναν περίπατο στη Βυζαντι-
νή Αθήνα, όπου πραγματικά 
μάθαμε πολλές και άγνωστες 
πτυχές της ιστορίας της πό-
λης…
Δεν ξέρω ποια είναι τα σχέ-

δια για το αρχοντικό της οικο-
γένειας Καραπλή ή αν υπάρ-
χουν κάποιοι κληρονόμοι, 
όμως πιστεύω πως θα έπρεπε 
όλοι μαζί να βρούμε έναν τρό-
πο για την αξιοποίησή του.
Θα ήταν ένας ελάχιστος φό-

ρος τιμής…

Κ Ρ Ε Ο Π Ω Λ Ε Ι Ο Ν

ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ
Ντόπια Κρέατα

Μοσχάρια-Χοιρινά-Αρνιά
Ελεύθερης Βοσκής

ΚΑ ΣΤΕΛ ΛΙΑ-Τηλ. 22650 91883

ΣΤΑ ΠΕΤΑΧΤΑ
• ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
– Μετά την εγκατάσταση του 

χωριού μας στη σημερινή του 
θέση το 1864 το Δημοτικό Σχο-
λείο λειτούργησε προσωρινά, 
στο ισόγειο του σπιτιού του 
Γιαννάκου Παν. Βέλλιου (Γαλ-
λογιαννάκου) που βρίσκεται 
απέναντι από το σημερινό Κοι-
νοτικό Γραφείο και οι Καστελ-
λιώτες το ξέρουν ως το σπίτι 
του Δρόσου Βέλλιου.

– Στη συνέχεια με δαπάνη 
του Εθνικού Ευεργέτη Ανδρέα 
Συγγρού κτίστηκε το γνωστό 
ως παλιό Δημοτικό Σχολείο δί-
πλα στον Ιερό Ναό Ευαγγελι-
στρίας, στη νότια πλευρά. Το 
πρώτο αυτό Δημοτικό Σχολείο 
ήταν ισόγειο με δύο μεγάλες 
αίθουσες και γραφείο. Επειδή 
οι μαθητές ήταν πολλοί και το 
σχολείο έπρεπε να λειτουργεί 
ως τριτάξιο (τριθέσιο), μισθώ-
θηκε το γειτονικό κτήριο (σπί-
τι του Λεωνίδα Σακελλαρίου) 
στο οποίο λειτούργησαν δύο 
τάξεις του Σχολείου και χρη-
σιμοποιήθηκε και ως σπίτι της 
δασκάλας. Το παλιό Δημοτικό 
Σχολείο, όπως έμεινε μέχρι τις 
μέρες μας, λειτούργησε μέχρι 
το 1932. Στη συνέχεια το κτή-
ριο χρησιμοποιήθηκε και ως 
Αγροτολέσχη, Βιβλιοθήκη κλπ.

– Την περίοδο 1929-32 ολο-
κληρώθηκε το χτίσιμο του ση-
μερινού διόροφου πέτρινου 
κτηρίου με χρηματοδότηση 
του Ελληνικού Δημοσίου, όπου 
και λειτούργησε μέχρι και το 
2003 το Δημοτικό Σχολείο.

Η δαπάνη ανέγερσης του 
Δημοτικού Σχολείου εξασφα-
λίστηκε με δάνεια του σουη-
δικού δημοσίου προς το ελλη-
νικό δημόσιο επί πρωθυπουρ-
γίας Ελευθερίου Βενιζέλου 
(Υπουργός Παιδείας: Γεώργιος 
Παπανδρέου). Όλα τα μονόρο-
φα και διόροφα πέτρινα σχολι-
κά  κτήρια που βλέπουμε στα 
χωριά και τις πόλεις μέχρι σή-
μερα έχουν κτιστεί αυτή την 
περίοδο.

• ΤΟ ΕΞΑΤΑΞΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΠΟΥ ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΑΛΛΑ ΔΕ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ ΠΟΤΕ

Η ίδρυση του Γυμνασίου στο 
Καστέλλι, που έγινε με τη σύμ-
φωνη γνώμη όλων των γειτονι-
κών χωριών, έγινε με την πράξη 
115/9.9.1966 του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Περί κυρώσεως 
πίνακος ιδρυομένων σχολείων 
Μέσης Εκπαιδεύσεως που δη-
μοσιεύτηκε στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Παρά την ίδρυσή του και 
τις μεγάλες προσπάθειες των 
Τοπικών Αρχών και των κατοί-
κων, που σε ελάχιστο χρόνο 
κατάφεραν να εξασφαλίσουν 
οικόπεδο και να προβούν στις 
απαραίτητες ενέργειες, το Γυ-
μνάσιο δε λειτούργησε ποτέ. Οι 
λόγοι δεν ήταν γραφειοκρατι-
κοί ή οικονομικοί ή άλλοι. Είχα-
με την ατυχία ως Καστελλιώτες, 
το 1967 με τη στρατιωτική δι-
κτατορία, υπουργός της δικτα-
τορικής κυβέρνησης και μάλι-
στα υπουργός Συντονισμού να 
είναι ο Νικόλαος Μακαρέζος, ο 
οποίος λειτούργησε το Γυμνά-
σιο στη γενέτειρά του Γραβιά.

• Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ 
ΣΤΑΘΜΟΣ

Αν και στο Καστέλλι δε λει-

τούργησε το Γυμνάσιο του-
λάχιστον δεν πήγε χαμένος 
ο χώρος του οικοπέδου. Στο 
οικόπεδο που είχε προγραμ-
ματιστεί να χτιστεί το Γυμνά-
σιο, ιδρύθηκε και λειτούργησε 
και λειτουργεί μέχρι σήμερα ο 
Δημοτικός Παιδικός Σταθμός 
Καστελλίων. Με τον Παιδικό 
Σταθμό θα ασχοληθούμε σε 
προσεχές μας φύλλο.

• ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ 
ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

(Από Καστέλλι(ον)
σε Καστέλλια)

Η μετονομασία του χωριού 
μας από Καστέλλιον σε «Κα-
στέλλια» έγινε με το αριθμ. 
25 Προεδρικό Διάταγμα που 
δημοσιεύτηκε στο με αρ. 
8/9.1.1979 ΦΕΚ (τεύχος Α’). Η 
νέα ονομασία προσιδιάζει και 
συμβαδίζει περισσότερο με 
την πραγματικότητα. Το χωριό 
μας χωρίζεται σε δύο επιμέ-
ρους οικισμούς λόγω του πο-
ταμιού, και εκτός αυτού, σε όλη 
την Ελλάδα, πολλά χωριά και 
πόλεις φέρουν την ονομασία 
Καστέλλι.

• ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
–Η ΔΕΗ ηλεκτροδότησε το 

χωριό μας το 1965.
–Το αρδευτικό αυλάκι μή-

κους 8 χιλιομέτρων άρχισε να 
κατασκευάζεται στις αρχές της 
δεκαετίας του ’50.

–Η κατασκευή του Υδραγω-
γείου στη θέση «Πλατανάκι» 
χωρητικότητας 340 κ.μ. άρχισε 
το 1958 με αρχικό δίκτυο σω-
ληνώσεων 12.000 μ.

–Το λογότυπο «Καστελλιώτι-
κα Νέα» με το οποίο κυκλοφο-
ρεί η Εφημερίδα μας από το 
1963 σχεδιάστηκε από τον Πα-
ναγιώτη (Τάκη) Ηλία Παπανικο-
λάου και η τελική φόρμα έγινε 
στο Τσιγκογραφείο από τους 
Νικόλαο και Τάκη Θωμά χωρίς 
αμοιβή. Για την ιστορία…

ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ (ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ) 
ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ

Α. ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ
α) Ιερός Ναός «Ευαγγελισμός 

της Θεοτόκου» - Μητροπολι-
τικός.

β) Άγιος Νεκτάριος. Εντός 
του Νεκροταφείου.

γ) Παναγία. Ο παλιός Ναός 
Νεκροταφείου.

δ) Άγιος Γεώργιος Μπαρού-
κας. Παλιό μετόχι του Μονα-
στηριού του Αγίου Γεωργίου 
στο Πάνω Καστέλλι «Παλιοκα-
στέλλι».

ε) Άγιος Αθανάσιος Χλωμού.
Β. ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ
α) Άγιος Αθανάσιος, στις πα-

ρυφές του χωριού.
β) Άγιος Νικόλαος, στις παρυ-

φές του χωριού.
Γ. ΕΞΩΚΚΛΗΣΙΑ
α) Άγιος Γεώργιος στο Πάνω 

Καστέλλι.
β) Άγιος Ιωάννης στο Πάνω 

Καστέλλι.
γ) Άγιος Αθανάσιος στον Πα-

λιοχλωμό.
Δ. ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΝΑΟΙ
α) Άγιος Ιωάννης, στη μνήμη 

Γιάννη Μοσχολιού.
β) Εισόδια της Θεοτόκου του 

Γιάννη και της Αγγελικής Αντω-
νίου και

γ) Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλά-
ντου της Ειρήνης Λίτσου.
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