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Ταχ. Γραφείο
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(Συνέχεια στη σελίδα 6) (Συνέχεια στη σελίδα 8 )

Στη χώρα μας που έχει την εγγενή 
αδυναμία να διαθρέψει τα παιδιά της, 
στις δοθείσες ευκαιρίες, ιδιαίτερα τα 
τελευταία χρόνια, παρατηρήθηκε αθρόα 
μετανάστευση της νεολαίας του σε άλ-
λες χώρες για την εξεύρεση καλύτερης 
τύχης στις χώρες αυτές. Στις αρχές του 
περασμένου αιώνα μεταξύ των ετών 
χίλια εννιακόσια και χίλια εννιακόσια 
δέκα, όταν «άνοιξε η Αμερική», ζη-
τώντας εργάτες για τη διάνοιξη οδών 
και σιδηροτροχιών, για τη διακίνηση 
των συγκοινωνιών της, η μετανάστευ-
ση των νέων μας υπήρξε σχεδόν κα-
θολική. Αλλά, όπως φαίνεται εκ των 
υστέρων, τα πράγματα οι νέοι μας δεν 
τα βρήκαν, όπως περίμεναν. Το κατα-
ναγκαστικό μόνιμο σκάψιμο του κα-
σμά ή το πλύσιμο των χιλιάδων πιάτων 

των εστιατορίων, δεν είχαν τέλος, ούτε 
τους απέδιδε ό,τι περίμεναν, γι’ αυτό 
το μεγάλο μέρος αυτών γύρισε πίσω 
στο χωριό, που οι συνθήκες του ήταν 
χιλιάδες φορές καλύτερες, έξω από δυο 
τρεις εξαιρέσεις που παρέμειναν εκεί 
και πρόκοψαν.
Στα πρόσφατα χρόνια μας, είχαμε 

πάλι το άνοιγμα μεγάλων ευκαιριών 
μετανάστευσης, αυτή τη φορά ιδιαίτερα 
στην Αυστραλία, αλλά και στον Κανα-
δά και τη Γερμανία. Πάλι το μεγάλο 
μέρος της νεολαίας μας προτίμησε την 

Αυστραλία, όπου οι συνθήκες ήταν πιο 
πολλές και πιο ευνοϊκές και ελάχιστα 
στον Καναδά και μηδαμινά σχεδόν τη 
Γερμανία.
Και πράγματι μέχρι σήμερα επιστρο-

φές από την Αυστραλία όσων πήγαν 
δεν έχομε, γιατί από λίγο σε πολύ όλοι 
αποκαταστάθηκαν και ζουν κάτω από 
έξοχες έως ευνοϊκές ή ανεκτές συνθή-
κες. Αλλά κακά τα ψέματα. Η μετανά-
στευση είχε είτε το θέλομε ή όχι σοβα-
ρές επιπτώσεις για το χωριό μας. Ήταν 
μια ανθρώπινη αποψίλωσή του και πα-

ρέμεινε αθεράπευτη. Η λειτουργία της 
εξορύξεως των βωξιτολίθων από τις 
διαδοχικά αναλαβούσες εταιρείες, θα 
υπολόγιζε κανείς ότι θα ήταν ένας σο-
βαρός ανασταλτικός παράγοντας αυτής 
της απογύμνωσης, αλλά δυστυχώς τα 
πράγματα στη βάση τους έχουν αλλιώς.
Η απασχόληση σε εργάτες παρέμει-

νε πάντα ποσοτικά ελάχιστη, αφού η 
απορρόφηση χεριών για την εξόρυξη 
ήταν ελάχιστη, ώστε να μην είναι σε 
θέση να καλύπτει όλους όσους είχαν 
την ανάγκη εργασίας.
Αλλά και η τελευταία ερήμωσή του 

από νέους λόγω του κορωνοϊού απέ-
κλεισε κάθε ελπίδα ανασυγκρότησης 
του χωριού, όπως ήταν μια φορά και 
έναν καιρό.

Χ.-

Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

ΤΟ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΑΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΗΓΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ
ΤΟΝ Ζ΄ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ «ΣΤΕΛΙΟΣ

ΞΕΦΛΟΥΔΑΣ» ΜΕ ΘΕΜΑ «ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ»
Παρατείνεται η προθεσμία 

υποβολής των διηγημάτων για 
τον Ζ΄ Διαγωνισμό Διηγήματος 
«Στέλιος Ξεφλούδας» λόγω 
των εκτάκτων συνθηκών. Αντί 
της 15ης Δεκεμβρίου που είχε 
αρχικά οριστεί η νέα ημερο-
μηνία υποβολής ορίζεται η 
15η Φεβρουαρίου του 2022.

Η ανακοίνωση των αποτε-
λεσμάτων και η βράβευση 
θα γίνει σε ειδική πανηγυρική 
εκδήλωση, που θα πραγματο-
ποιηθεί σε ημερομηνία που 
θα οριστεί προσεχώς στην 
Αθήνα.

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Ο Προοδευτικός Σύλλογος 

«Τα Καστέλλια», η εφημερίδα 
Καστελλιώτικα Νέα, το Μου-
σείο Σχολικής Ζωής και Εκ-
παίδευσης και το literature.gr 
προκηρύσσουν τον Ζ΄ Διαγω-
νισμό Διηγήματος «Στέλιος 
Ξεφλούδας» με θέμα «Το Κά-
στρο», θέλοντας να δώσουμε 
έμφαση στην ανάγκη προστα-
σίας και ανάδειξης των αρχαι-
ολογικών χώρων των Καστελ-
λίων, τα οποία άλλωστε οφεί-
λουν και το όνομά τους 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 γεννήθηκε 
στις αρχές του 20ού αιώνα στα 
Καστέλλια, ανήκε στην περί-
φημη Γενιά του ’30, ήταν από 
τους ιδρυτές της περίφημης 
«Σχολής της Θεσσαλονίκης» 
και θεωρείται ως ο εισηγητής 
του «εσωτερικού μονολόγου» 
στην Ελληνική Λογοτεχνία.

Πιστεύουμε ότι μέχρι σήμε-
ρα έχουν υπηρετηθεί-στο μέ-
τρο των δυνατοτήτων μας -και 
οι δυο αυτοί στόχοι, αφού και 
παρακινήσαμε για γνωριμία 
με το έργο του Στέλιου Ξε-
φλούδα, αλλά και πολλοί από 
τους νέους συγγραφείς που 
διακρίθηκαν στο διαγωνισμό 
έχουν σημειώσει μια αξιόλογη 
πορεία στα ελληνικά γράμμα-
τα..

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, απευθύνεται 

σε όσους μετέχουν της ελλη-
νικής 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.

ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΣΤ΄ ΔΙΑΓΩΝΙ-
ΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ «ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ»

Η ιδέα ώστε το θέμα του 
νέου διαγωνισμού να είναι 
το κάστρο συνδέεται με την 
προσπάθεια για την ανάδειξη 
των μνημείων και της ιστορίας 
του χωριού, το οποίο υπήρξε 
το κέντρο της Δωρικής Τετρά-
πολης.

Η ΒΡΑΒΕΥΣΗ
Τα δώδεκα πρώτα διηγή-

ματα που θα ξεχωρίσουν, θα 
δημοσιευτούν σε ειδική Αν-
θολογία. Για τη συγκεκριμένη 
έκδοση οι συγγραφείς παρα-
χωρούν αυτοδίκαια στους ορ-
γανωτές τα πνευματικά τους 
δικαιώματα. Πέρα από τα τρία 
πρώτα βραβεία θα δοθεί το 
Ειδικό Βραβείο Γιώργης Χαλα-
τσάς σε διήγημα που θα ανα-
φέρεται στα Καστέλλια.

Τα διηγήματα υποβάλλονται 
ταχυδρομικά με την ένδειξη

Για τον Ζ΄ διαγωνισμό διη-
γήματος «Στέλιος Ξεφλούδας» 
ως ακολούθως:

Παραλήπτης
Προοδευτικός Σύλλογος

«Τα Καστέλλια»
Κώστας Στοφόρος
Σικελιανού 20- 22,

Αγία Παρασκευή 15343
Τα διηγήματα υποβάλλονται 

δακτυλογραφημένα σε επτά 
(7) αντίτυπα. Κάτω απ’ τον τίτ-
λο του διηγήματος αναγράφε-
ται υποχρεωτικά ψευδώνυμο 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
GR 50 0172 0540 0050 5410 5407 280
Γράφετε το όνομά σας και την αιτιολογία
«Καστελλιώτικα Νέα»/Kastelliotika Nea

ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΖΕΪΝΗ
ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ -ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ- ΣΕ ΒΙΒΛΙΟ
Από την αρχή της εκδόσεως της εφημερίδας μας κατά 

καιρούς δημοσιεύσαμε με φωτοτυπία έγγραφα του Αρχείου 
Ζεΐνη, τα οποία και λεπτομερώς επεξηγούσαμε και σχολιάζα-
με, ώστε οι αναγνώστες μας να έχουν αποχτήσει ήδη πλήρη 
γνώση περί της υπάρξεώς του και του περιεχομένου και της 
αξίας του. Είχαμε ακόμα γράψει ότι η πρόθεσή μας ήταν να 
δημοσιευτεί ολοκληρωμένο σε βιβλίο γιατί επρόκειτο για την 
πιο σημαντική συμβολή του τρόπου συναλλαγής των ραγιάδων 
στους χρόνους της Τουρκοκρατίας. Εμείς βέβαια είχαμε τη φι-
λοδοξία της κυκλοφορίας σε βιβλίο, αλλά βεβαίως παραμείναμε 
σ’ αυτήν, διότι το κόστος εκδόσεως ενός τέτοιου βιβλίου μας 
ξεπερνούσε κατά πολύ τις δυνατότητές μας. Όμως οι δημόσιες 
μορφωτικές κοινωνικές και πολιτιστικές δυνάμεις του τόπου, 
οι οποίες κατά διαφόρους τρόπους είχαν πληροφορηθεί την 
ύπαρξη του Αρχείου Ζεΐνη, αναζήτησαν και ενημερώθηκαν η 
κάθε μια χωριστά και τελικά η Εταιρεία Φωκικών Μελετών, 
που εδρεύει στην Άμφισσα –και εκπροσωπείται από τον πρό-
εδρό της Ιωάννη Ράμμο–, που ανήκει στον πολιτιστικό τομέα 
μάς ανακοίνωσε ότι αναλαμβάνει και προτίθεται με δαπάνες 
της να εκδόσει σε βιβλίο το Αρχείο, όπως είναι σχολιασμένο 
από το συμπολίτη και συνεργάτη μας συγγραφέα Δημήτρη 
Χρ. Χαλατσά. Σε εκτέλεση αυτής της προτάσεως υπογράφηκε 
σχετικό συμφωνητικό μεταξύ του συγγραφέα και του προέδρου 
της Εταιρείας Φωκικών Μελετών Ιωάννη Ράμμου και επίκειται 
η έκδοση και η κυκλοφορία του. Όλοι ανεξαρτήτως οι Καστελ-
λιώτες εκφράζουμε τις άπειρες ευχαριστίες μας στην Εταιρεία 
που ανέλαβε μια τέτοια δαπάνη σε ένα τόσο σημαντικό έργο. 
Με την ευκαιρία για την ενημέρωση των αναγνωστών μας 
παραθέτουμε ένα σύντομο ιστορικό του Αρχείου.
Η οικογένεια Ζεΐνη είναι μια από τις δεσπόζουσες από τα 

πρώτα χρόνια της Τουρκοκρατίας στο Πάνω Καστέλλι, ανα-
πτύσσοντας πλούσια πολιτική και οικονομική δραστηριότητα. 
Από αυτού προήλθε και το όνομα της οικογένειας Ζεΐνη (Ζεγγί-
νης) που τουρκικά σημαίνει «πλούσιος», δηλαδή πλήρης προ-
σωνυμία της οικονομικής τους διάστασης. Από το δέκατο έκτο 
αιώνα ακόμα τα μέλη της από πατέρα σε παιδί μοιράστηκαν τη 
Δημογεροντία του Πάνω Καστελλίου και ανέδειξαν αρκετούς 
δημογέροντες και γραμματείς και πολλούς άλλους επιφανείς 
και δύο ιερείς τον Παπαπέτρο και τον Παπαμιχάλη που έχουν 
βασικά στα χέρια τους την οικονομική ζωή του χωριού.
Αλλά αυτά η εφημερίδα μας για να κάνει το διάμεσο μεταξύ 

του συγγραφέα που ανάλαβε να σχολιάσει το Αρχείο και να το 
εκδόσει σε βιβλίο και των εκπροσώπων της οικογένειας Ζεΐνη, 
καλύτερα να αφήσουμε τον ίδιο να τα εκθέσει. Ύστερα από 
αυτά ο συγγραφέας μας παρέδωσε γραπτό σημείωμά του που 
το παραθέτουμε παρακάτω:

–Στις αρχές του έτους χίλια εννιακόσια εβδομήντα οκτώ 
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
• Τα ενυπόγραφα κείμε-

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

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

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

• Τα κείμενα δεν επιστρέ-
φονται.

Αυτοί που μας έφυγανΚο ι ν ω ν ι κ ά

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
– Ο Ιωάννης Νικ. Μακρής 

καί η Νάνσυ Ευ. Δοσίδη βά-
φτισαν την κόρη τους στη 
Θεσσαλονίκη στις 10 Οκτω-
βρίου 2021 και της έδωσαν 
το όνομα Μαρία-Ευαγγελία.

ΓΑΜΟΙ
Παντρεύτηκαν στον Ιερό 

Ναό του Αγίου Νικολά-
ου Πειραιώς ο Νικόλαος 
Τουρβάς και η Μαρία Καζά-
κου,κόρη του Κυριάκου Κα-
ζάκου.
Τα «Κ.Ν.» εύχονται βίον 

ανθόσπαρτον.

ΘΑΝΑΤΟΙ
– Πέθανε στη Λαμία και 

κηδεύτηκε στα Καστέλλια 
στις 31 Οκτωβρίου 2021 ο 
Θανάσης Σταματέλος, ετών 
76.

– Πέθανε και κηδεύτη-
κε στα Τρίκαλα στις 9 Δε-

ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ Ν.
ΤΣΕΛΕΝΤΗΣ

Στις 11 Δεκεμβρίου 2021 
έφυγε από κοντά μας ο αγαπη-
μένος σύζυγος και πατέρας, 
Ειρηναίος Ν. Τσελέντης σε ηλι-
κία 84 ετών, για να συναντήσει 
τους γονείς του και τα αδέλφια 
του στις γειτονιές των αγγέλων.
Ο Ειρηναίος Ν. Τσελέντης 

ή Ρήνος όπως ήταν γνωστός 
στους περισσότερους, υπήρξε 
άνθρωπος εργατικός, με αγά-
πη για τη μάθηση (μιλούσε 7 
γλώσσες) και ήταν συνεπής και 
δραστήριος στη ζωή του.
Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 

15 Αυγούστου το 1937 και 
κατά τη διάρκεια της κατοχής 
βρέθηκε στην Κεφαλονιά και 
την Κρήτη, από τις οποίες κα-

ταγόταν, μιας και ο πατέρας 
του ήταν Κεφαλονίτης και η 
μητέρα του Κρητικιά.
Μετά τον πόλεμο επέστρε-

ψε στην Αθήνα και από νεαρή 
ηλικία ασχολήθηκε με την Πυγ-
μαχία και την Ελληνορωμαϊκή 
Πάλη, έχοντας διακρίσεις ως 
αθλητής του Πανελλήνιου Γυ-
μναστικού Συλλόγου.
Η μεγάλη του αγάπη όμως 

ήταν η θάλασσα, στην οποία 
αφιέρωσε 25 χρόνια εργαζό-
μενος με το βαθμό του Αρχι-
θαλαμηπόλου, σε κρουαζιερό-
πλοια και υπερωκεάνια.
Στη δεκαετία του ‘60, έρχε-

ται ως γαμπρός στα Καστέλλια 
και παντρεύεται την Δροσούλα 
Αθαν. Μακρή, με την οποία μέ-
νουν στην Αθήνα και αποκτούν 
2 παιδιά.
Το 1978 σταματά να ταξιδεύ-

ει και αρχίζει να εργάζεται ως 
ξενοδοχοϋπάλληλος στο «Μον 
Παρνές», ενώ παράλληλα φοι-
τά και στην σχολή Τουριστικών 
Επαγγελμάτων.
Από το 1996 που συνταξιο-

δοτήθηκε, έγινε μόνιμος κά-
τοικος των Καστελλίων, του 
χωριού που αγάπησε σαν να 
ήταν η δική του γενέτειρα.
Ήταν λάτρης του χορού και 

της μουσικής, έχοντας μεγάλη 
συλλογή βινυλίων, κασετών και 
CDs, ενώ παράλληλα αγαπού-
σε τη βυζαντινή μουσική και το 
να ψάλλει στην εκκλησία.
Καλό σου ταξίδι αγαπημένε 

μας Ρήνο.
Αιωνία σου η μνήμη.

ΒΑΡΒΑΡΑ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Βαρβάρα Παπανικολάου 

(Χασιακού). Η γιαγιά μας. 
Όλες μας οι παιδικές αναμνή-
σεις έχουν το στίγμα της. Ανα-
μνήσεις που επανέρχονται σε 
ανύποπτο χρόνο και ενεργο-
ποιούνται από μυρωδιές, εικό-

νες και παλιές φωτογραφίες. 
Πάντα θα σε θυμόμαστε, για-
γιά, στο καφενείο δίπλα στον 
παππού, στο περιβόλι σου, στο 

σπίτι, να μοιράζεις τον χρόνο 
σου σε αυτά και συγχρόνως να 
φροντίζεις κι εμάς με δυναμι-
κότητα και στοργή. Δεν θα σε 
ξεχάσουμε ποτέ γιαγιά, γιατί 
στιγμάτισες τα Χριστούγεννά 
μας με τους μυρωδάτους κου-
ραμπιέδες σου, το Πάσχα μας 
με τα κουλουράκια σου και τα 
καλοκαίρια μας με τις τηγανι-
τές σου πατάτες. Όμως όλα 
αυτά δεν θα είχαν καμία αξία, 
αν δεν είχαν γίνει με αγάπη και 
υπομονή. Θα μας λείψεις και 
θα είσαι πάντα στην καρδιά 
μας. Τα εγγόνια σου.

ΚΟΥΛΑ ΣΤΟΦΟΡΟΥ - 
ΤΑΓΑΡΑ

Η Κούλα Στοφόρου έφυγε 
από τη ζωή πλήρης ημερών και 
σε πολύ μεγάλη ηλικία πλησιά-
ζοντας τα εκατό. Ήταν 99 και 

σε πολύ καλή σωματική και 
πνευματική κατάσταση. Από 
πολύ νέα ακολούθησε το για-
τρό αδελφό της Μπάμπη Στο-
φόρο στα Τρίκαλα και εργά-
στηκε μαζί του στην Ψυχιατρι-
κή Κλινική ιδιοκτησίας του. 
Παντρεύτηκε με έναν εξαίρετο 
άνθρωπο το Στάθη Ταγάρα και 
απόκτησε δύο παιδιά, το Θα-
νάση και τη Στέλλα. Η Κούλα 
Στοφόρου ήταν ένας πολύ δυ-
ναμικός και άξιος άνθρωπος. 
Υπήρξε δε πολύ καλή σύζυγος 
και μητέρα.

ΜΑΡΙΝΑ ΣΤΟΦΟΡΟΥ
Τι να γράψεις για τη μητέρα 

σου; Πως να χωρέσεις σε λίγες 
γραμμές μια ζωή; Πάντα κοντά 

μας σε όλα τα χρόνια της ζωής 
μας. Και να μη μπορούμε να 
ανακαλέσουμε ούτε μια πικρή 
ανάμνηση -εκτός από τον χαμό 
της.
Γεννήθηκε το 1936 στα Τρί-

καλα. Πατέρας της ο Κωνστα-
ντίνος Ταρλατζής και μητέρα 
της η ΜαρίΛουίζ Μπερτράν. Οι 
γονείς της χώρισαν όταν ήταν 
μικρή και έζησε με τον πατέρα 
της.
Εργάστηκε στον Δήμο Αθη-

ναίων, αρχικά στη Βιβλιοθήκη 
και μετά στο Κέντρο Νεότητας 
της οδού Λένορμαν. Παντρεύ-
τηκε με τον πατέρα μας Ευθύ-
μιο. Έζησαν για τρία χρόνια 
στην Ιταλία και επέστρεψαν στη 
Ελλάδα το 1961.
Απέκτησε εμάς, δυο γιους, 

τον Κώστα (γεν. 1960) και 
τον Χρυσόστομο (γεν. 1968) 
και πέντε εγγόνια: ΤονΊωνα, 
τη Μαρίνα, τη Σόφη, την Ιόλη 
και τον Ιάσονα.
Μεγαλώσαμε όλοι με την 

αγάπη της που ποτέ δεν στέ-
ρευε. Ήταν άνθρωπος που 
πάντα έδινε και ποτέ δεν ζη-
τούσε. Μας δίδαξε πολλά με 
το παράδειγμά της.
Να νοιαζόμαστε για τους 

ανθρώπους και όσα γίνονται 
γύρω μας και πάνω από όλα: 
Να συγχωρούμε...
Μας έμαθε να ταξιδεύουμε 

με τα βιβλία. Πάντα είχε ένα 
δίπλα της. Μέχρι το τέλος.
Αγάπησε το χωριό σαν δικό 

της. Όλο και περισσότερο και-
ρό ήθελε να περνά εδώ, ειδικά 
με τις αγαπημένες της φίλες: 
Την Παναγιώτα, τη Κατίνα, την 
Ελένη...
Κράτησε στενούς τους δε-

σμούς με όλους του συγγενείς 
μας και το σπίτι ήταν πάντα 
ανοικτό για τους επισκέπτες. 
Η φιλοξενία για όλους ήταν 
πάντα μοναδική.
Έγινε πιο Καστελλιώτισσα 

από τους Καστελλιώτες.
Πραγματικά τα λόγια είναι 

φτωχά για έναν άνθρωπο τόσο 
πλούσιο σε πράξεις και αισθή-
ματα.
Ας κρατήσουμε όλοι το πα-

ράδειγμά της.
Χρυσόστομος & Κώστας

Στοφόρος

* * *
Η νονά μου η Μαρίνα ήταν 

ένας άνθρωπος με τον οποίο 
από παιδί είχα συνδέσει με 
σημαντικά γεγονότα της ζωής 
μου, τη βάφτισή μου, το γάμο 
μου, τη βάφτιση του παιδιού 
μου και πολλά άλλα... Η φιλία 
της με τους γονείς μου μετρού-
σε, με αδιάλειπτη συνέχεια, 50 
χρόνια. Μαζί με το νονό μου 
τον Θύμιο, εκείνη και τα παιδιά 
τους- στην καρδιά και το μυαλό 
μου-ανήκαν με τρόπο αυτονό-
ητο στη στενή οικογένειά μου. 
Μου είναι αδύνατον να ξεχάσω 
το πλήθος των εύθυμων ιστο-
ριών, που μας διηγούνταν, με 
το μοναδικά και χιουμοριστικά 
γλαφυρό τρόπο της, για τα νε-
ανικά χρόνια εκείνης και του 
νονού μου στη Ρώμη, τον ερ-
χομό της για πρώτη φορά στο 
χωριό μας υπό τις «πρωτόγο-
νες» συνθήκες που επικρατού-
σαν στα χωριά στο τέλος της 
δεκαετίας του ’50, τις ιστορίες 
με τους κατοίκους του χωριού, 
με τους γονείς μου στο σπίτι 

κεμβρίου 2021 η Αγγελική 
(Κούλα) Στοφόρου, ετών 99.

– Πέθανε στη Λαμία και 
κηδεύτηκε στα Καστέλλια 
στις 13 Νοεμβρίου 2021 η 
Βαρβάρα Παπανικολάου – 
Χασιακού, ετών 94.

– Πέθανε και κηδεύτηκε 
στην Αθήνα στις 6 Δεκεμ-
βρίου 2021 η Αικατερίνη 
Μακρή – Μπρόφα, ετών 82.

– Πέθανε και κηδεύτηκε 
στα Καστέλλια στις 5 Δεκεμ-
βρίου 2021 ο Ειρηναίος (Ρή-
νος) Τσελέντης, σύζυγος της 
Δροσούλας Μακρή, ετών 84.

– Πέθανε και κηδεύτηκε 
στην Αθήνα στις 23 Δεκεμ-
βρίου 2021 η Μαρίνα Ταρ-
λατζή – Στοφόρου, σύζυγος 
Ευθ. Στοφόρου, ετών 85.

– Πέθανε και κηδεύτηκε 
στον Πειραιά στις 20 Ιανου-
αρίου 2022 η Κασάνδρα, σύ-
ζυγος του Ηλία Ζεΐνη, ετών 
93.

ΠΑΕΙ Ο ΠΑΛΙOΣ Ο ΧΡOΝΟΣ
ΠΑΕΙ Ο ΠΑΛΙOΣ Ο ΧΡOΝΟΣ.... ο δρόμος αυτής της χρονιάς που 

έφυγε δύσβατος, αδιέξοδος, με lockdown, άδειους δρόμους, 
ανθρώπους φυλακισμένους στα ίδια τους τα σπίτια... μία απέρα-
ντη σιωπή και απογοήτευση σκέπαζε όλο το χωριό ....το συγκοι-
νωνιακό //ΚΤΕΛ και ΤΡEΝΟ//, με μεγάλες περικοπές δυσκόλεψε 
σε μεγάλο βαθμό τις μετακινήσεις και την καθημερινότητα των 
κατοίκων των χωριών... για το θέμα αυτό είχαμε και υψηλές επι-
σκέψεις και παρεμβάσεις χωρίς αποτέλεσμα.... επίσης τα ΕΛΤΑ και 

το ταχυδρομικό Ταμιευτήριο 
συνεχίζουν να υπολειτουρ-
γούν στέλνοντας τους κατοί-
κους χιλιόμετρα μακριά για τις 
τραπεζικές τους συναλλαγές ... 
η φετινή δε χρονιά ήταν από 
τις χειρότερες των τελευταίων 
χρόνων σε επισκεψιμότητα 
και μόνο ο χριστουγεννιάτικος 
στολισμός έδινε μία γιορτινή 
ατμόσφαιρα στο χωριό ...... και 
σε τοπικό επίπεδο υπήρξαν 
θέματα που δημιούργησαν 
εντάσεις, λεκτικές παρεκτρο-
πές, και διχόνοιες....

Κατά τους καλοκαιρινούς μή-
νες υπήρχε μέγιστο το πρόβλη-
μα του πόσιμου νερού που μας 
πήρε χρόνο να συνεννοηθούμε 
και να καταλήξουμε ότι όντως 
υπάρχει σοβαρό θέμα.... ως 
επίσης και η διανομή των καυ-
σόξυλων.... και διερωτώμαι.... 
να είναι άραγε κακό χωριό τα 
λίγα σπίτια ή οι λανθάνουσες 
πρακτικές δημιουργούν αυτά 
τα προβλήματα ;;; Τη χρονιά 
που πέρασε δεν μπορούμε 
βέβαια να παραβλέψουμε και 
το έργο του υδροηλεκτρικού 
που ίσως δώσει μία οικονομική 
ανάσα στο χωριό.... Κατά τους 
ιθύνοντες αρκετές χιλιάδες 
ευρώ στην κοινότητα, μείωση 
στο ηλεκτρικό, και εργατικό 
δυναμικό στην εταιρεία.. Ιδω-
μεν... Ας πορευτούμε στην και-
νούργια χρονιά που ανατέλλει 
με ειλικρίνεια, με αλήθεια, με 
αλληλοκατανόηση, και πάνω 
από όλα με υγεία.... και ας ελ-
πίσουμε ότι οι άρχοντες της 
εξουσίας αυτοί που καθορί-
ζουν την καθημερινότητά μας 
ότι θα σκύψουν με υπευθυνό-
τητα και ζήλο στα προβλήματα 
των όμορφων χωριών μας. 

ΚΑΛH ΧΡΟΝΙA.
Μαρία Κόντου

ΑΠΟΨΕΙΣ ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΩΝΑΠΟΨΕΙΣ ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΩΝ
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Κο ι ν ω ν ι κ ά

τους στο Χαλάν-
δρι, ιστορίες με 

τα παιδιά τους και ακόμα, τις 
ατελείωτες και αξέχαστες «πλά-
κες» που σκάρωναν μεταξύ 
τους, ιστορίες που φανέρωναν 
την ανεμελιά και την αγνότητα 
μιας εποχής, που δεν υπάρ-
χει πια παρά μόνο στις αφη-
γήσεις.. Ήταν ένας από τους 
ελάχιστους ανθρώπους που για 
μένα αποτελούσαν μια δεδο-
μένη σταθερά στη ζωή μου, 
όσο υπήρχε και αυτή όλα ήταν 
καλά, γιατί κρατούσε τη μνήμη 
των αγαπημένων μου ζωντανή.
Αρχοντική γυναίκα, εκλε-

πτυσμένη, καλλιεργημένη και 
πάντοτε διακριτική, τόσο δια-
κριτική που ορισμένες φορές 
ενοχλούσε τη μητέρα μου κι 
εμένα  -τις αθεράπευτα παρορ-
μητικές- θεωρούσαμε ότι υπέ-
φερε κρύβοντας τα πραγματικά 
συναισθήματά της. Δοτικός και 
τρυφερός άνθρωπος αγκάλια-
σε το παιδί μου και βαφτιστή-
ρι της με την ίδια αγάπη που 
αγκάλιαζε τόσα χρόνια κι εμέ-
να. Όμως κι εκείνος της αντα-
πέδιδε την αγάπη του ολόψυχα 
και έμπρακτα κάθε φορά που 
τη συναντούσε.
Αναπόσπαστα δεμένη με 

το χωριό σαν να ήταν η ίδια 
γέννημά του, με το υπέροχο 
πέτρινο σπίτι τους κέντρο απο-
λαυστικών συγκεντρώσεων, γέ-
λιων, χαρούμενων στιγμών και 
ατελείωτων γλεντιών, ανοιχτό 
σε όλους.
Αναπόσπαστα δεμένη και με 

τις Πρωτοχρονιές των παιδι-
κών μου χρόνων, αλλά και τις 
μετέπειτα, αδύνατο μου είναι 
να φανταστώ Χριστούγεννα δί-
χως εκείνη κι όμως Χριστού-
γεννα έφυγε.
Νονά μου θα μου λείψουν 

όλα. Θα μου λείψει που ήσουν 
ο μοναδικός άνθρωπος που θα 
με έπαιρνε το πρωί της γιορ-
τής μου (ναι, εκείνης που προ-
σπαθούσα να κρύψω..) πρώτη 
για να μου ευχηθεί και να με 
πειράξει και την ημέρα των 
γενεθλίων μου, το πειρακτικό 
χιούμορ, η καλοσύνη και η ζε-
στασιά σου. Το χωριό θα είναι 
πια φτωχό χωρίς εσένα και το 
Πάσχα όχι πια ίδιο δίχως τις 
λαμπάδες που μου έφερνες 
γελώντας ακόμα και μέχρι τε-
λευταία.
Ο πόνος μου για την απώ-

λειά σου είναι βαθύς, αιφνιδι-
άστηκα με τον τρόπο που έφυ-
γες, ίσα που πρόλαβα να σου 
μιλήσω για λίγο στο τηλέφωνο 
για λίγα λεπτά, είχα τη βεβαι-
ότητα, ότι θα σου ξαναμιλήσω 
και θα σε ξαναδώ.
Η μόνη μου παρηγοριά είναι 

η πίστη μου ότι εκεί που πήγες 
έχεις πολύ καλή παρέα, στο 
μυαλό μου όταν σε σκέφτομαι 
σχηματίζεται η εικόνα σου σε 
ένα τραπέζι μαζί με τον νονό 
μου και τη μαμά μου να πίνετε 
και να γελάτε.
Καλό σου ταξίδι νονά μου,

Κορίννα

ΘΑΝΑΣΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ

Ο Θανάσης Σταματέλος του 
Χρήστου και της Βασιλικής 
γεννήθηκε και μεγάλωσε στα 

Καστέλλια. Παντρεύτηκε τη 
Βιολέττα και απέκτησαν δυο 
παιδιά. Πάθος του η δημοσι-
ογραφία. Δημοσίευσε αρκετές 

επιστολές του σε διάφορες με-
γάλες εφημερίδες τις οποίες 
εξέδωσε συγκεντρωμένες σε 
ένα βιβλίο με τίτλο «Γράμματα 
στην Κοινωνία».
Έφυγε στα 76 για την παρέα 

των Αγγέλων. Αν ακούσετε τα 
γέλια τους θα ’ναι επειδή ο 
Θανάσης θα τους λέει ανέκδο-
τα. Καλό ταξίδι.

ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ
συζ. ΗΛΙΑ ΖΕΪΝΗ 
Η Κασσάντρα αγάπησε το 

χωριό μας από την πρώτη μέρα 
που πάτησε το πόδι της σ’ αυτό 

από τότε που παντρεύτηκε τον 
Ηλία Ζεΐνη μέχρι τη μέρα που 
έφυγε από τη ζωή. Η Κασσά-
ντρα υπήρξε μια σπουδαία γυ-
ναίκα με καλή καρδιά και χω-
ρίς κακίες και ήταν πολύ αγα-
πητή σε όλους τους συγχωρια-
νούς μας που τη γνώρισαν και 
συναναστράφηκαν μαζί της.
Ήταν ένας θαυμάσιος άν-

θρωπος και ιδανική σύζυγος 
που μαζί με τον Ηλία υπήρ-
ξαν ένα υποδειγματικό ζευγάρι 
αφοσιωμένοι ο ένας στον άλ-
λον. Με δύο λόγια ένα ευτυχι-
σμένο ζευγάρι. Η Κασσάντρα 
εργαζόταν στη Βιομηχανία Κε-
ράνη και ο Ηλίας ήταν επιχει-
ρηματίας αυτοκινητιστής. Όταν 
συνταξιοδοτήθηκαν ζούσαν στο 
χωριό που και οι δυό τους υπε-
ραγαπούσαν.
Πριν από είκοσι ακριβώς 

χρόνια ο Ηλίας αρρώστησε 
σοβαρά και έφυγε ξαφνικά 
από τη ζωή,ενώ ήταν σε καλή 
φυσική κατάσταση. Παρά το 
χαμό του Ηλία η Κασσάντρα 
συνέχισε να έρχεται στο χωριό. 
Μόνο τα 3-4 τελευταία χρό-
νια,αν και ήταν σε πολύ καλή 
πνευματική και φυσική κατά-
σταση δεν τη βοηθούσαν τα 
πόδια της να κινείται με άνεση. 
Τελικά έφυγε κι αυτή από τη 
ζωή πλήρης ημερών και χωρίς 
να υποφέρει και να ταλαιπω-
ρήσει την ανηψιά της που της 
συμπαραστάθηκε μέχρι τέλος.

Β.Κ.

ΑΠΟ ΤΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ

ΓΙΑΤΡΙΚΑ
Από το υπό έκδοση βιβλίο ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ

Του ΔΗΜ. ΧΡ. ΧΑΛΑΤΣΑ
Όσο να’ ναι η Πατρίδα μας, 

κάτω από τον τουρκικό ζυγό 
για τετρακόσια χρόνια, είχε 
στερηθεί και υπόφερε από 
μύρια όσα  για να καλύψει 
ο λαός της τις άμεσες ανά-
γκες του. Η πρώτιστη όλων, 
η υγεία των ραγιάδων, ήταν 
από τις πιο βασικές, αλλά και 
τις πιο επιτακτικές. Οι γιατροί 
μόνο στις πόλεις ήταν και 
αυτοί ελάχιστοι, αλλά και δυ-
σπρόσιτοι για τον πολύ κο-
σμάκη.
Έτσι η ανάγκη αντιμετώ-

πισης των περιπετειών της 
υγείας κατέληγε στην αυτο-
δυναμία και την αντιμετώπισή 
τους με ίδια μέσα. Ενώ μπρος 
στους κινδύνους, η οξύνοια 
του ραγιά ήταν παρά πάνω 
από εφευρετική. Με λογική 
επιλογή στην αμεσότητα της 
αντιμετώπισης για κάθε πε-
ρίπτωση, επιστρατευόταν το 
κάθε τι που οδηγούσε στη 
θεραπεία ή την ανακούφι-
ση του κάθε ασθενούς. Θα 
παραθέσουμε τα κυριότερα 
και τα πιο συνηθισμένα απ’ 
ό,τι λαϊκά χρησιμοποιήθηκε 
για την αποτροπή ή την ίαση 
των πασχόντων που είχαν το 
γενικό όνομα Γιατρικά.
Α. Γιατρικά
α) Κατάπλασμα. Για τους 

πολύ βαθείς πόνους, ασχέ-
τως προελεύσεως (σφάχτες) 
χρησιμοποιόταν το κατάπλα-
σμα. Μια πάνινη στενόμακρη 
σακούλα που τη γέμιζαν με 
πολύ καυτά πίτουρα και την 
έβαζαν πάνω στο πονεμένο 
μέρος και ο ασθενής, αν δεν 
θεραπευόταν πάντως αισθα-
νόταν πολύ μεγάλη ανακού-
φιση.
β) Γιακί. Το γιακί ήταν αλοι-

φή καμωμένη με τριμμένο 
σαπούνι και ασπράδι αυγού. 
Έμπαινε ως κατάπλασμα 
μέσα σε πάνινη σακούλα, 
αφού είχε θερμανθεί πριν 
στη φωτιά ώστε να καίει 
πάνω στο πονεμένο μέρος 
του ασθενούς. Ενώ αφηνό-
ταν μέχρι δύο μέρες και μετά 
το πονεμένο μέρος εντριβό-
ταν με οινόπνευμα.
γ) Κεραλοιφή. Ένα από τα 

πιο συνηθισμένα λαϊκά φάρ-
μακα για τη θεραπεία των 
κάθε είδους πληγών, ήταν 
η κεραλοιφή. Βασικά το κερί 
διαλυόταν μέσα σε ελάχι-
στο λάδι και για να πάρει 
το χαρακτήρα της αλοιφής 
στο μίγμα πρόσθεταν σκόνη 
αποξηραμένης γαλατσίδας. 
Χρησιμοποιόταν κυρίως για 
τη θεραπεία των πυοφυτικών 
μολύνσεων από τις οποίες 
γέμιζαν τα κεφάλια των παι-
διών με σπυριά.
δ) Το τσιρότο. Το τσιρότο 

ήταν κερί με ταλκ και ασπι-
ρίνη απλωμένα πάνω σε λε-
πτό λινό πανί. Κοβόταν σε 
κορδέλες και τοποθετούνταν 
εφαρμοστά πάνω στην πλη-
γή επί δύο ημέρες, οπότε 
και αλλαζόταν, μέχρις ότου 
κλείσει η πληγή.
ε) Σκιαδούλια. Κρουστά 

βρύα των βράχων που τα το-
ποθετούσαν πάνω στο καμ-

μένο από φωτιά ή από καυτό 
νερό ή λάδι μέρος του σώ-
ματος, μέχρι που να παρθεί 
το έγκαυμα.
στ) Ρετσινόλαδο. Αγορα-

ζόταν έτοιμο από το παντο-
πωλείο και στην περίπτωση 
δυσκοιλιότητας με μία έως 
δύο κουταλιές της σούπας 
την ημέρα ο ασθενής θερα-
πευόταν.
ζ) Αγκορτσιές. Στην περί-

πτωση της διάρροιας εκτός 
από το ρύζι λαπά, στην επο-
χή τους του έδιναν και μια-
δυο αγκόρτσες.
η) Χαμομήλι. Το πιο απλό 

και αποτελεσματικό φάρμα-
κο, για την ισορροπία του 
στομαχιού από των αρχαιο-
τάτων χρόνων μέχρι σήμερα.
θ) Θερμασοχόρτι. Μέσα 

στο μεσοπόλεμο η ελονοσία 
(οι θέρμες όπως την έλεγαν), 
λόγω των συνθηκών που 
υπήρχαν (έλη - στενούμενα 
νερά - κουνούπια κλπ.) ήταν 
τόσο πολύ διαδεδομένη, 
ώστε είχε καταλήξει σαν κοι-
νό και μόνιμο συμβάν αφού 
μεταξύ τους οι συγχωριανοί 
έλεγαν: «Τη γεια σου να’ χεις 
κι ας θερμαίνεσαι» δηλαδή οι 
Θέρμες, δεν πιανόταν ούτε 
καν για αρρώστια. Παρά ταύ-
τα ιδιαίτερα στα μικρά παιδιά 
έπεφτε πολύ βαριά που κιν-
δύνευε και η ίδια τους η ζωή. 
Ιδιαίτερα επί σοβαρής προ-
σβολής «ο τεταρταίος πυρε-
τός» όπως τον έλεγαν, ανέ-
βαζε το θερμόμετρο πάνω 
από τους σαράντα δύο βαθ-
μούς και γι’ αυτό δίπλα στο 
κρεβάτι του ασθενούς ήταν 
και το καζάνι γεμάτο με κρύο 
νερό, για το κολύμπημα του 
αρρώστου την ώρα της κρί-
σεως και αυτό γινόταν για να 
γλιτώσει. Εκτός από κινίνο, 
ως αναποτελεσματικό φάρ-
μακο οι λαϊκές τάξεις χρησι-
μοποιούσαν και το θερμασο-
χόρτι, ένα χορτάρι θεόπικρο 
μα αποτελεσματικό.
ι) Βεντούζες. Στην πε-

ρίπτωση του βαρέως κρυ-
ολογήματος, ήταν το πιο 
πρόχειρο φάρμακο για την 
ίαση των ασθενών. Με δύο 
γυάλινα ποτήρια, ειδικά για 
βεντούζες ή και με απλά 
ποτήρια του κρασιού, μετά 
από πύρωμα στο εσωτερικό 
τους κολλούσαν πάνω στο 
κορμί και έπαιρναν το κρύο. 
Στις βαριές περιπτώσεις του 
πάσχοντος, έπαιρναν και κο-
φτές βεντούζες, δηλαδή χά-
ραζαν ελαφρά το δέρμα και 
πάνω κολλούσαν τη θερμα-
σμένη βεντούζα. Τα αποτε-
λέσματα ήταν θετικά, διότι 
όχι μόνο ανακουφιζόταν ο 
ασθενής, αλλά θεραπευόταν.
Β. Ορθοπεδικά. Για τις πε-

ριπτώσεις των καταγμάτων 
και των εξαρθρώσεων των 
άκρων υπήρχαν επιτηδευμέ-
νοι πρακτικοί, στους οποίους 
κατάφευγαν οι παθόντες είτε 
για να «μπουν» τα εξαρθρω-
μένα μέλη στη θέση τους, με 
την επέμβασή τους, είτε για 
να μπουν στον νάρθηκα για 
σταδιακή ίαση. Τέτοιοι επι-

τηδευμένοι πρακτικοί στην 
περιοχή μας ξακουστοί ήταν, 
ο Κουτσοκόκοτος από τη Μα-
ριολάτα, ο Τσακούρης από το 
Γαρδικάκι και ο Τσόχλας από 
την Καλοσκοπή. Η αντιμετώ-
πιση των περιπτώσεων με τις 
πρακτικές γνώσεις που διέ-
θεταν ήταν κατά το πλείστον 
πετυχημένοι.
Γ. Δήγματα από δηλη-

τηριώδη ερπετά. Στις πε-
ριπτώσεις προσβολής από 
δηλητηριώδη ερπετά, χρησι-
μοποιούνταν δύο θεραπευτι-
κές μέθοδοι. Από άντρα που 
είχε πλήρεις και τις δύο του 
οδοντοστοιχίες ρούφηγμα 
και φτύσιμο του μέρους του 
δήγματος, αλλά και μετα-
γενέστερη επίσπασή του με 
νισατήρι (το χωρικό που χρη-
σιμοποιούσαν οι Καλατζήδες 
για τη συγκόλληση αντικει-
μένων) μαζί με ζάχαρη.
Δ. Νευρασθένειες. Στις πε-

ριπτώσεις των νευρασθενει-
ών, όταν ο ασθενής γινόταν 
επικίνδυνος απομονωνόταν 
προσδεμένος (από εδώ η 
ρήση για τους εξτρεμιστές 
«αυτός είναι για τα καναβίδια 
ή για δέσιμο»). Συνήθως τους 
ψυχοπαθείς τους μόνιαζαν οι 
οικείοι τους σε κοντινά μο-
ναστήρια, όπου διαιτούνταν 
και ζούσαν σε πλήρη ηρεμία.
Ε. Ευνουχισμοί ζώων. Προ-

κειμένου ορισμένα ζώα είτε 
για να αποκτήσουν αυτοτε-
λώς δυνάμεις με απαλλαγή 
τους από τις σεξουαλικές 
τους λειτουργίες, είτε για να 
παχύνουν και να χρησιμοποι-
ηθεί το κρέας τους ευνοχού-
νταν.
Τα μεγάλα ζώα (άλογα-

όνοι) υπόκεινταν σε επεμβά-
σεις απάνθρωπες των οποίων 
την περιγραφή θα παραλεί-
ψουμε (απερίγραπτες φρικα-
λεότητες), τα δε κερασφόρα 
ζώα επίσης υπόκεινταν σε 
ανάλογη στέρηση της σεξου-
αλικής τους δραστηριότητας, 
για να παχυνθούν, τους τρό-
πους τους οποίους επίσης θα 
παραλείψομε για τους ίδιους 
λόγους.
ΣΤ. Επέμβαση αφαιρέσεως 

των ωοθηκών από τα θηλυ-
κά χοιρίδια για την πάχυνσή 
τους λόγω του τρόπου της 
στειρώσεώς τους τον οποίο 
επίσης παραλείπομε.
Ζ. Φούσκωμα ζώων. Αν τα 

οικόσιτα κυρίως γαλακτο-
φόρα ζώα, κατά τη βόσκη-
σή τους έτρωγαν φυτά με 
νευματώδεις χυμούς (σπαρτό 
τριφύλλι, σπαρμένα ρεβίθια, 
βελούρια κλπ.) φούσκωναν 
με πρήξιμο της κοιλιάς τους 
και με αφόρητη δύσπνοια, 
σε τέτοιο σημείο που στρώ-
νονταν κάτω σφαδάζοντας 
από πόνους. Στις περιπτώσεις 
αυτές γινόταν αιματηρό χά-
ραγμα στον ουρανίσκο του 
ζώου και του προσάρμοζαν 
στο στόμα ξερό χοιρόδερμα 
(γουρουνοτσάρουχο), ώστε 
μασώντας του να διατηρείται 
το στόμα τους μόνιμα ανοι-
χτό μέχρι να ξεθυμάνει το 
φούσκωμα.
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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.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞ. ΔΕΡΜΑΝΗΣ
Καθηγητής Α.Π.Θ.

Ο Αθανάσιος (Σάκης) Αλεξ. Δερμάνης κατάγεται από 
τα Καστέλλια και είναι πρώτος εξάδελφος του Πανα-
γιώτη και  της Κούλας Σπ. Σίμου και της Δροσούλας 
Αθ. Μακρή. Η οικογένειά του ζούσε και ζει από πολλά 
χρόνια στη Θεσσαλονίκη.

Ο Αθανάσιος Δερμάνης γεννήθηκε το 1948 και απο-
φοίτησε από το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων 
Μηχανικών του ΑΠΘ το 1972 και την ίδια χρονιά ξε-

κίνησε μεταπτυχι-
ακές σπουδές στο 
Τμήμα Γεωδασι-
κών Επιστημών 
του Πανεπιστημί-
ου του Οχάιο των 
ΗΠΑ όπου και ερ-
γαζόταν παράλ-
ληλα σε ερευνητι-
κά προγράμματα 
της ΝΑΣΑ.

Κατά την πα-
ραμονή του εκεί 
(1972-1976) συνέ-
γραψε τρεις μονο-
γραφίες στην πε-
ριοχή της Διαστη-
μικής Γεωδαισίας 

και εκπόνησε διδακτορική διατριβή με τίτλο «πιθα-
νοτιστικές και ντετερμινιστικές όψεις της γραμμικής 
εκτίμησης στη γεωδαισία». Παράλληλα γνώρισε και 
συνεργάστηκε με επιστήμονες διεθνούς κύρους στην 
περιοχή της γεωδαισίας, εργαζόμενος ταυτόχρονα ως 
ερευνητής.

Το 1976 ανακηρύχτηκε διδάκτορας των Γεωδαιτικών 
Επιστημών (Γεωδαισία, Φωτογραμμετρία, Χαρτογρα-
φία) και επέστρεψε στην Ελλάδα για να εκπληρώσει 
τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις. Τα δύο επόμενα 
χρόνια εργάζεται ως μεταδιδακτορικός υπότροφος 
στη Γερμανία. Το 1980 και 1981 εργάστηκε ως Τοπο-
γράφος Μηχανικός και συγχρόνως δίδαξε ως ειδικός 
επιστήμονας στο Τμήμα Τοπογράφων Μηχανικών στο 
Α.Π.Θ.

Το 1982 εκλέχτηκε παμψηφεί τακτικός καθηγητής 
της Πολυτεχνικής Σχολής στην έδρα των Γεωδαιτικών 
Στατιστικών Μεθόδων. Με το νέο νομικό πλαίσιο του 
1982 εντάχτηκε στον Τομέα Γεωδαισίας και Τομο-
γραφίας (ΤΑΤΜ) του οποίου διετέλεσε Διευθυντής τα 
πρώτα χρόνια λειτουργίας του.

Κατά τη θητεία του στο ΤΑΤΜ συνέβαλε ουσιαστι-
κά στη νέα οργάνωση και επιστημονική άνοδο του 
Τμήματος, έχοντας στο πλευρό του ικανούς νέους 
συναδέλφους. Συνεργάστηκε και συνεργάζεται μέχρι 
σήμερα με ομότιμους και σημαντικούς επιστήμονες 
στο εσωτερικό και εξωτερικό και τιμήθηκε με διεθνή 
βραβεία και διακρίσεις. Υπήρξε κριτής/μέλος επιτρο-
πών εκδόσεων περιοδικών της Γεωδαισίας και είναι 
τιμητικό μέλος της Διεθνούς Ένωσης Γεωδαισίας, ενώ 
δίδαξε και συνεχίζει να διδάσκει ως επισκέπτης καθη-
γητής σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Το κύριο ερευνητικό εν διαφέρον του εστιάζεται στις 
μεθόδους ανάλυσης δεδομέ νων, τόσο σε θεωρητικό 
όσο και πρακτικό επίπεδο, όπως εφαρμόζονται σε 
επιστήμες της γης (Διαστημική Γεω δαισία, Γεωφυσική, 
Ψηφια κή Χαρτογραφία, Φωτογραμ μετρία, Τηλεπισκό-
πηση). Δραστηριοποιείται κυρίως στη Διεθνή Ένωση 
Γεωδαισίας, (επιστημονική ένωση με μέλη-κράτη). Έχει 
διατελέσει μέλος και Πρόεδρος πολλών Ερευνητικών 
Ομά δων Εργασίας ή Επιστημονι κών Επιτροπών και 
έχει τι μηθεί με τον τίτλο του «Fel low». Από το 1999 
εκπροσω πεί τη χώρα μας στο Συμβού λιο της Διεθνούς 
Ένωσης Γε ωδαισίας.

Έχει διδάξει πολλά και δια φορετικά αντικείμενα, 
κυρί ως στο ΑΠΘ, αλλά και στο Πολυτεχνείο Κρήτης 
και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Στο εξωτερικό έχει δι δάξει στο Στρατιωτικό Πανε-
πιστήμιο του Μονάχου, στο Πανεπιστήμιο του Κάλ-
γκαρυ στον Καναδά, στο Πανεπι στήμιο Ιμπαράκι στην 
Ιαπω νία και στο Πολυτεχνείο του Μιλάνου. Έχει δώσει 
μεγάλο αριθμό διαλέξεων σε πολλά Πανεπιστήμια και 
Ερευνητι κά Κέντρα του εξωτερικού. Πολλοί μαθητές 
του είναι σή μερα μέλη ΔΕΠ σε ΑΕΙ της χώρας μας, 
αρκετοί από αυ τούς στη βαθμίδα τον Καθη γητή.

Έχει δημοσιεύσει μεγάλο αριθμό επιστημονικές ερ-
γασίες και πολλά βιβλία. Έχει εργαστεί ως «expert» 
της Διεθνούς Τράπεζας, με α ντικείμενο την οργάνωση 
Πανεπιστημιακών σπουδών. (Συνέχεια στη σελίδα 6)

Υπήρξε ο πρώτος Γενικός Διευθυντής της ΕΡΤ στην 
Βόρεια Ελλάδα όπου, μεταξύ άλλων, οργάνωσε και 
ξεκίνη σε τη λειτουργία της ΕΡΤ3.

Έχει διατελέσει, επίσης Πρόεδρος της Επιτροπής 
Η λεκτρονικών Υπολογιστών τον Αριστοτελείου.

Η συνολική ακαδημαϊκή του πορεία αναγνωρίζεται 
ως ιδιαίτερα σημαντική.

Το Σεπτέμβριο του 2015 μετά από πολλά έτη ακα-
δημαϊκής πορείας, συνταξιοδοτήθηκε. Τιμώντας την 
προσφορά του, με ομόφωνη πρόταση της ΓΣ του 
Τμήματος και της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχο-
λής, η Σύγκλητος του ΑΠΘ του απένειμε τον τίτλο του 
Ομότιμου Καθηγητή. 

Είναι παντρεμένος με τη Μουσειολόγο - Συντηρή-
τρια Έργων Τέχνης Ελένη Δερμάνη.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΡΒΑΣ &
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Κάθε σχεδόν χρόνο, ο Καθηγητής Ι. Ιωαννίδης από 

το Stanford University (USA), ανακοινώνει καταλό-
γους που περιέχουν περίπου το 2,0% των ενεργών 
ερευνητών οι οποίοι διακρίνονται και επηρεάζουν σε 
παγκόσμιο επίπεδο τις λεωφόρους της έρευνας. Η επι-
λογή αυτή προκύπτει βάσει κάποιων αντικειμενικών 
κριτηρίων τα οποία λίγο έως πολύ είναι αποδεκτά 
από την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα σε 
παγκόσμιο επίπεδο (π.χ. ο συνολικός αριθμός δημο-
σιεύσεων, ο αριθμός των ετερο-αναφορών, αριθμός 
των δημοσιεύσεων όπου ο ερευνητής είναι συγγρα-
φέας επικοινωνίας, ο αριθμός δημοσιεύσεων όπου ο 
ερευνητής είναι πρώτος συγγραφέας στη λίστα των 

συμμετεχόντων στη δημοσίευση, ο η index, κ.λπ.). 
Για το 2021 το δημοσίευμα ήταν από τους Baas J, 
Boyack Κ & loannidis JPA του εκδοτικού οίκου Elsevier, 
που δημοσιεύτηκε στις 19 Οκτωβρίου 2021 με τίτλο 
«August 2021 data-update for Updated science-wide 
author databases of standardized citation indicators” 
(https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/
btchxktzyw/3), όπου εμπεριέχεται η ανανεωμένη λίστα 
κατάταξης με τους πιο σημαντικούς επιστήμονες στον 
κόσμο σε διάφορους επιστημονικούς τομείς.

Στο δημοσίευμα αυτό υπήρξαν δύο πίνακες, όπου 
στον μεν πρώτο αναφερόταν το ερευνητικό έργο 
«καριέρας» των διαφόρων ερευνητών (έως την ημε-
ρομηνία 01/08/2021) ενώ στον δεύτερο αναφερό-
ταν το επιστημονικό έργο για ένα έτος (single year 
2020). Στον πρώτο πίνακα (έργο «καριέρας») το «Όνο-
μα του Ινστιτούτου» («Institute Name») «Geoponiko 
Panepistimion Athinon» («Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών») εμφανίζεται 14 φορές επί 186.177 επιστη-
μόνων, ήτοι 14 επιστήμονες του Γεωπονικού Πανε-
πιστημίου Αθηνών ανήκουν σε αυτή την κατηγορία 
των 186.177 επιστημόνων. Στο δεύτερο πίνακα (single 
year 2020) το «Όνομα του Ινστιτούτου» («Institute 
Name») «Geoponiko Panepistimion Athinon» («Γεω-
πονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών») εμφανίζεται 20 φορές 
επί 190.063 επιστημόνων, ήτοι 20 επιστήμονες του 
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ανήκουν σε αυτή 
την κατηγορία των 190.063 επιστημόνων. Ο Ομότι-
μος Καθηγητής Γεώργιος Ζέρβας και ο Καθηγητής 
Σεραφείμ Παπανικολάου εμφανίζονται και στους δύο 
ανωτέρω πίνακες, ανήκοντας συνεπώς και οι δύο στο 
top c. 2,0% των επιστημόνων παγκοσμίως σε όλα τα 
επιστημονικά πεδία. (Βλέπε σχετικά στην 8η σελίδα 
τη μόνιμη στήλη: Τα Καστέλλια από την καλή και την 
ανάποδη).

Από την ιστορία του τόπου μας

ΟΙ ΔΕΛΦΟΙ ΤΟΥ 1784
ΟΙ ΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ που οδοιπο-

ρούν στην ηπειρωτική Ελλάδα 
ακολουθούν συνήθως τις πολυσύ-
χναστες αρτηρίες από τα βορεινά 
προς τα νότια και το αντίθετο, και 
μόνο όταν πρόκειται να επισκε-
φθούν ένα γνωστό αρχαιολογικό 
χώρο εγκαταλείπουν το καθιερω-
μένο δρομολόγιο. Αποφεύγουν λ.χ. 
να εισδύσουν στην ορεινή Θεσσα-
λία και Ρούμελη. Η Λάρισα και η 
περιοχή της είναι οι κυριότεροι 
σταθμοί στη Θεσσαλία, το Ζητού-
νι και η Λιβαδιά στη Στερεά. Ωστό-
σο, ένας νεαρός Σουηδός σοφός, 
ο Adolf Fredrik Sturzenbecker, 
εφημέριος της σουηδικής πρεσβεί-
ας στην Πόλη, πραγματοποίησε 
το 1784, σε ηλικία 27 χρόνων, μια 
περιήγηση στο εσωτερικό της Κε-
ντρικής Ελλάδας. Το δρομολόγιό 
του: Θεσσαλονίκη - Λάρισα - Μέ-
τσοβο - Γιάννενα - Άρτα - Πρέ βεζα 
και πάλι Θεσσαλία - Δομοκός - Λι-
βαδιά - Δελφοί - Σάλωνα.
Ταξίδι τολμηρό, επικίνδυνο και 

κοπιαστικό. Τέλειωσε με τον πρό-
ωρο θάνατο του νεαρού ταξιδιώ-
τη, ύστερα από σύντομη αρρώ-
στια στη Λιβαδιά, στις 7 Ιουνίου 
1784, κατά το γυρισμό από μια 
περιήγηση στη Φωκίδα. Τέσ σερα 
χρόνια πριν ένας άλλος Σουηδός 
περιηγητής, ο διάσημος ανατολι-
στής J. J. Bjornstahl ξεψυχούσε στη 
Θεσσαλονίκη ύστερα από κοπιώ-
δη επιστημο νική εξερεύνηση της 
Θεσσαλίας. Οι δύο Σουηδοί ξε-
χωρίζουν ανάμεσα σε όλους τους 
ξένους που περιηγήθηκαν την Ελ-
λάδα κατά τον ΙΗ’  αιώνα, όχι μό-
νο γιατί άφησαν την ύστατη πνοή 
τους σ’  αυτό τον τόπο, άλλα κυ-
ρίως για το ερευνητικό πάθος, την 
απροκατάληπτη στάση τους απέ-
ναντι στους Έλληνες και το υψηλό 
ήθος τους.
Ο Sturzenbecker απόφοιτος του 

πανεπιστημίου της Ουψάλας, 
πήρε το χρίσμα του κληρικού. Θα 

νόμιζε κανείς ότι θα εκμετρούσε 
γαλήνια τον υπόλοιπο βίο του σε 
κάποιο σουηδικό χωριό. Αλλά ο 
θάνατος του Björnstahl στην Ελ-
λάδα στάθηκε η αρχή μιας σειράς 
περιστατικών που άλλαξαν την 
τύχη του νεαρού ιερωμένου. Το 
1780 ο εφημέριος της σουηδικής 
πρεσβείας της Πόλης Blomberg 
ζήτησε με επιμονή να επιστρέψει 
στη Στοκχόλμη. Ήταν επηρεα-
σμένος από το θάνατο του φίλου 
του Björnstahl. Ο αρχιεπίσκοπος 
πρόσφερε τη θέση του εφημέρι-
ου στον Sturtzenbecker. Ο νεαρός 
παπάς δέχτηκε με ενθουσιασμό. 
Ήταν μια ευκαιρία να συμπληρώ-
σει τις γνώσεις του στις ανατολι-
κές γλώσσες. Στις 18 Νοεμβρίου 
1780 έφθασε στην Κωνσταν-
τινούπολη. Επί τρία χρόνια μελέ-
τησε την τουρκική, αραβική και 
περσική γλώσσα καθώς και την 
ελληνική. Αρχές του 1784 παρα-
κάλεσε τον Σουηδό επιτετραμμέ-
νο να του εξασφαλίσει φιρμάνι 
για μια συστηματική περιήγηση σ’ 
ολόκληρη την Ανατολή. Θα άρχιζε 
το ταξίδι του από την Ελλάδα.
Ο Sturtzenbecker μπαρκάρησε 

σε ένα βενετικό καράβι και στις 25 
Φεβρουαρίου 1784 έφθασε στη 
Θεσσαλονίκη. Ντύθηκε τούρκικα, 
πέρασε με καράβι στον αντικρι-
νό Όλυμπο και άρχισε την ανι-
χνευτική του περιοδεία από την 
Κατερίνη. Κρατούσε σχολαστικά 
ημερολόγιο με τις κάθε λογής πα-
ρατηρήσεις του. Για το ταξίδι, για 
πολιτείες και χωριά, για τον πλη-
θυσμό και κυρίως για τις αρχαιό-
τητες.
Είχε ευρύτητα αντιλήψεων, ενδι-

αφερόταν για κάθε τι που έβλεπε, 
για το τοπίο, για τη βλάστηση, για 
τις καλλιέργειες, για τους κατοί-
κους, για την πολιτική και οικονο-
μική κατάσταση κάθε περιοχής, 
για συγκεκριμένα πρόσω πα και 
πράγματα. Είναι από τους πιο ευ-

συνείδητους και καλοπροαίρετους 
πε ριηγητές του αιώνα.
Το ημερολόγιο του άτυχου τα-

ξιδιώτη βρίσκεται σήμερα στο 
πανεπιστή μιο της Ουψάλας. Το 
είχε περισώσει μετά το θάνατό 
του ο άρχοντας της Λιβαδιας Σπυ-
ρίδων Στάμου.
Διασχίζοντας τη Θεσσαλία ο 

Sturtzenbecker έφθασε στα Τρί-
καλα, όπου συνάντησε τον αρ-
χιεπίσκοπο Αμβρόσιο «τον πιο 
μορφωμένο Έλληνα, σε ολόκλη-
ρη την Ανατολή». Το ενδιαφέρον 
του συγκεντρώνεται κυρίως στις 
βιβλιοθήκες των μοναστηριών. 
Στα Μετέωρα (29 Μαρτίου - 5 
Απριλίου) καταρτίζει καταλόγους 
των συλλογών χειρογράφων και 
φυσικά, όπως όλοι οι περιηγητές 
φροντίζει να αποχτήσει και μερι-
κά παλαιά βιβλία (μια Καινή Δια-
θήκη, ένα τετραβάγγελο και τους 
Ψαλμούς).
Στις 27 Μαΐου 1784 έφθασε στη 

Λιβαδιά. Επισκέπτεται τις αρχαιό-
τητες της περιοχής και συνεχίζει 
το ταξίδι προς τα ΒΔ: Δίστομο, 
Όσιο Λου κά, Αράχωβα.
Σπουδαίο χωριό η Αράχωβα, 

σημειώνει ο Σουηδός περιηγητής. 
Έχει 250 σπίτια και οι κάτοικοι 
είναι όλοι Έλληνες. Στο χωριό δεν 
μένουν πια Τούρκοι όπως στην 
εποχή του Wheler. Ούτε Αλβανοί 
έχουν δικαίωμα να εγκαταστα-
θούν στην Αράχωβα ύστερα από 
τη σφαγή του 1780 και την εκδίω-
ξή τους από το Μοριά. Το χωριό 
έχει 34 εκκλησίες, μικρές και μεγά-
λες. Ο Sturtzenbecker θα φιλοξενη-
θεί από τον προεστό του χωριού, 
γιατί είχε συστατικά γράμματα 
από το Λογοθέτη Στάμου της Λι-
βαδιάς.
Την άλλη μέρα τέσσερις οπλισμέ-

νοι Αραχωβίτες θα συνοδέψουν τι-
μητικά τον Σουηδό ως το Καστρί, 
όπως έλεγαν τότε τους Δελφούς, 

Αφορμή για να περιλάβουμε το άρθρο αυτό στην εφημερίδα μας, υπήρξε η αναφορά ότι στο Καστέλλι 
καλλιεργείται ο καπνός (1784), οι χρήσιμες πληροφορίες για τη Φωκίδα και ιδιαίτερα για τους Δελφούς (Κα-
στράκι) και, τέλος, για τον συγκεκριμένο περιηγητή δεν είχαμε ξαναγράψει σε παλιότερα φύλλα.
Το παρακάτω άρθρο ΟΙ ΔΕΛΦΟΙ ΤΟΥ 1784 περιλαμβάνεται στο βιβλίο του Κυριάκου Σιμόπουλου με τίτλο: 

ΞΕΝΟΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1700-1800, τόμος Β΄, σελίδες 451 - 457, Εκδόσεις ΣΤΑΧΥ, Αθήνα 1999).



ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (Μαγαζιά)
ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

Η πολύ γρήγορη εξέλιξη των πρώτων δεκαετιών μετά 
το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο παρέσυρε το εργατικό δυ-
ναμικό και το διαφοροποίησε με πολλούς τρόπους. Πρώτη 
διαφοροποίηση υπήρξε η μεγάλη αφαίμαξη που έγινε με 
τους πάνω από τρακόσιους επιστήμονες, στρατιωτικούς, 
κρατικούς δημόσιους και ιδιωτικούς υπαλλήλους και δα-
σκάλους και καθηγητές του χωριού μας οι οποίοι είχαν 
στελεχώσει την κρατική μηχανή, σε όλη της την έκταση. 
Έτσι ακολούθησε τόσο η εσωτερική όσο και η εξωτερική 
μετανάστευση που πήρε και αυτή μεγάλο μερίδιο, έναν κι 
έναν τους εκλεκτούς νέους του χωριού μας. Και ήρθε τέλος 
η αστυφιλία, η αναζήτηση καλύτερων συνθηκών ζωής που 
έδωσε τη χαριστική βολή στην αποψίλωση νέου εργατικού 
δυναμικού. Κοντά σ’ αυτά ήταν επόμενο να εκμηδενιστούν 
οι γάμοι και οι γεννήσεις στο χωριό μας και να πλυθύνουν 
οι θάνατοι. Όσοι παρέμειναν στο χωριό συνέχισαν την πα-
ράδοση στη γεωργία και την κτηνοτροφία.

Με βάση την καπνοκαλλιέργεια και την περιορισμένη καλ-
λιέργεια σιτηρών κ.λπ. βελτίωσαν σταδιακά την παραγωγή 
με νέες μεθόδους (τρακτέρ, λιπάσματα, βελτιωμένοι σπόροι 
κ.λπ.), αλλά από πλευράς δοσολογίας παρέμειναν σε χαμηλά 
επίπεδα και αναζωογόνησαν κάπως την κτηνοτροφία με 
νέες ράτσες ζώων. Αλλά οι χαμηλές μεταπολεμικές τιμές του 
καπνού και τα μεγάλα ημερομίσθια των πόλεων άλλαξαν τη 
δομή του εργατικού δυναμικού που απόμεινε και το έστρε-
ψαν σε άλλες αναζητήσεις.

Η ανάπτυξη διεθνώς της αεροναυπηγικής είχε ως επα-
κόλουθο τη μεγάλη ζήτηση αλουμινίου και την εντατική 
εξόρυξη των μεταλλείων βωξίτη, του οποίου τα πλούσια 
κοιτάσματα βρίσκονται στην περιοχή μας.

Τα μεγάλα ημερομίσθια ενός μήνα κάλυπταν την αξία της 
παραγωγής του καπνού ενός χρόνου. Και εκτός των άλλων 
η ασφάλιση στο ΙΚΑ παρείχε πλούσια ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη και σύνταξη.

Έτσι, εγκαταλείφτηκε η καπνοκαλλιέργεια στις γυναίκες 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΕΝΘΕΤΟ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
(Μαγαζιά - επαγγέλματα) του χωριού μας

και στους γέρους. Το ίδιο και η κτηνοτροφία. Με αποτέ-
λεσμα την προϊούσα κάθε χρόνο απομηδένισή τους, αφού 
όσοι μπορούσαν να ασχοληθούν με τον καπνό, τη γεωργία 
γενικά και την κτηνοτροφία ασχολούνταν πλέον με την 
εξόρυξη βωξίτη.

Το 1973 στα μεταλλεία βωξιτών απασχολούνταν περισσό-
τεροι από 45 εργατοτεχνίτες Καστελλιώτες, ενώ το 2002 στα 
μεταλλεία βωξιτών εργάζονταν 20 Καστελλιώτες, στο χοιρο-
στάσιο 10 και στο ξυλουργικό εργοστάσιο Παν. Χαμηλού 6.

Από τον πόλεμο και μετά στο χωριό μας εκτός από τη 
γεωργία και κτηνοτροφία υπήρχαν και τα παραδοσιακά 
επαγγέλματα που υπήρχαν και πριν τον πόλεμο. Απορούν 
σήμερα στο χωριό οι νεότεροι και δεν το πολυπιστεύουν 
μερικοί ότι και πριν τον πόλεμο υπήρξαν πολλά «μαγαζιά» 
στο χωριό μας.

Απαριθμούμε μερικά από αυτά και αναφέρομε και τους 
συμπολίτες μας που ήταν ιδιοκτήτες.

–Νερόμυλοι: Παπαγεωργίου, Κουτρούμπα, Ζήτρου και 
Μαξούτη. Μηχανικός Μύλος του Κ. Βέλλιου. Για περισσότερα 
βλέπε στα «Κ.Ν.».

–Σιδηρουργεία: Γιώργου Διέννη, Νίκου Διέννη, Σταμάτη 
Μπάκα (Καρακστή), Ταξιάρχη Πατέλη και Δημητρίου Βασ. 
Παπανικολάου, Διοχάρη (Θεοχάρη) Χουλιάρα.

–Τσαγκάρικα: Γιώργος Ελευθερίου (Καρές), Δημήτριος 
Πιπέλιας, Ανδρέας Κοτσίκης, Γιάννης Ευθ. Αποστολόπουλος, 
Πανουργιάς Μπάκας, Λουκάς Γραβιάς. Πιο παλιά υπήρχαν 
και τσαρουχάδικα.

–Ραφεία: Γιώργος Δ. Διέννης, Γιάννης Ηλία Παπαδάκης, 
Παναγιώτης Ασημ. Παπανικολάου, Γιώργος Χουλιάρας.

–Κουρεία: Τα περισσότερα λειτούργησαν σε καφενεία 
ή μπακάλικα.  Δημήτρης Αποστολόπουλος (Καραμήτρος), 
Νικόλαος Ιωαν. Παπανικολάου, Παναγιώτης Ιω. Ελευθερίου 
(Κουλελής), Νικόλαος Χ. Ζεΐνης, Δήμος Α. Αποστολόπουλος, 
Νίκος Δ. Κόχλιας και άλλοι.

–Υλικά οικοδομών: Παναγιώτης Κυριαζής (Κ’τσαλές) και 
Ευάγγελος Αποστολόπουλος.

–Εργολάβοι οικοδομών εμπειροτέχνες: Παναγιώτης 
Μάνταλος, Ζαχαρίας Κοτσιμπός, Παναγιώτης Μερμίρης, 
Σεγδίτσας, Παναγιώτης Κυριαζής, Νίκος Λιάκος και άλλοι.

–Ξυλουργοί: Σπύρος Κουτρούμπας, Γιάννης Ελευθερίου 
(Γκόϊαννος), Θεοχάρης Πασαλής, Δημήτριος Προβιάς, Γιάν-
νης Προβιάς, Φώτης Προβιάς, Αχιλλέας Αγαπητός,Παναγιώ-
της Χαμηλός και άλλοι.

–Σαμαράδες: Γιάννης Γραμματικός, Γιώργος Αρβανίτης.
–Πεταλωτήδες: Χαράλαμπος Γραμματικός
–Καλατζήδες: Ευθύμιος Αποστολόπουλος, Φώτης Βάβης, 

Κύκκος
–Λανάρα: Γιάννης Λυκαυγέρης
–Υδραυλικοί: Γιάννης Κρεμμύδας
–Μοδίστρες: Στο χωριό υπήρχαν πολλές -πάρα πολλές 

μοδίστρες- που εργάζονταν στο σπίτι.
–Κατασκευή ρολογιών: Γιάννης Γ. Παπαδάκης
–Περίπτερα: Γιάννης Γ. Παπαδάκης και Γιάννης Κεφαλάς
Το περίπτερο του Γιάννη Παπαδάκη ήταν και πρακτορείο 

εφημερίδων και αργότερα μετεξελίχθηκε σε Mini Market.
–Παντοπωλεία (Μπακάλικα): Νικόλαος Στοφόρος, Πα-

ναγιώτης Τσακρής, Αθανάσιος Τσακρής, Δημήτριος Λέζας, 
Νίκος Παπαγεωργίου, Γεώργιος Τσάκαλος, Χαράλαμπος 
Τσάκαλος (Χαρλαμάκης), Ευστάθιος Τσακνιάς, Δημήτριος 
Κοτσίκης, Γιάννης Κολοκυθάς (δέρματα - λιπάσματα, γαλα-
ζόπετρα κ.λπ.), Ηλίας Παπανικολάου (δέρματα - τζάμια - είδη 
κυνηγίου, Νίκος Σκωλίκης, Γεώργιος Παπαευθυμίου.

–Καφενεία: Αθανάσιος Αποστολόπουλος, Σταμάτης Στα-
ματέλος, Δημήτριος Κοτσίκης, Παναγιώτης Παπανικολάου 
(Κολιότας), Ανδρέας και Γιώργος Παπανικολάου, Παναγιώτης 
Τσακρής, Θανάσης Τσακρής, Νικόλαος Στοφόρος, Νίκος 
Παπαγεωργίου, Ηλίας Τσάκαλος, Χαράλαμπος Τσάκαλος, 
Παναγιώτης Τσακνιάς, Χρήστος Κολύρης.

–Ταβέρνες: Δημήτριος Ηλία Παπαδάκης. Οι άλλες ταβέρ-
νες λειτουργούσαν σε καφενεία και σε κρεοπωλεία.

–Κρεοπωλεία και ψητοπωλεία: Πέτρος Πέτρου, Νίκος 
Λευκαδίτης, Ιωάννης Κουτρούμπας, Γιώργος Στοφόρος.

– Καρεκλάδες: Γιώργος Προβιάς

ΜΕΣΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΤΑΞΙ
–Φορτηγά: Το πρώτο φορτηγό στο χωριό τα χρόνια του 

μεσοπολέμου έφερε ο Γιάννης Προβιάς. Αργότερα φορτηγά 
είχαν ο Πανουργιάς Παπαϊωάννου, ο Αθανάσιος Σκουρτιάς, 
ο Αθανάσιος Κυριαζής, ο Γιώργος Παπαγεωργίου (γιατρός) 
και ο Βαγγέλης Τσάκαλος.

Ο Γιάννης Προβιάς αργότερα υπήρξε οδηγός του φορτη-
γού του γιατρού Γ. Παπαγεωργίου και στα μέσα της 10ετίας 
του ’50 απόκτησε το δικό του αυτοκίνητο «την ψαροπούλα» 
που μετέφερε και εμπορεύματα από τη Λαμία.

–Λεωφορεία: Τα πρώτα λεωφορεία στο χωριό είχαν ο 
Θανάσης Σκουρτιάς, ο Δημήτρης Ανδριτσόπουλος και συνε-
ταιρικά ο Σωτήρης Κοτσίκης και Θανάσης Τσακνιάς.

Ταξί: Το πρώτο ταξί στο χωριό μας ήταν συνεταιρικό του 
Γιώργου Παπαγεωργίου (γιατρού) και Δήμου Αποστολόπου-
λο και το δεύτερο του Γιώργου Μάνταλου.

Τα παραπάνω μαγαζιά και επαγγέλματα σε γενικές γραμ-
μές λειτούργησαν μέχρι τη δεκαετία του ’60.

Παρακάτω παραθέτουμε τα καταστήματα του χωριού 
κατά κλάδους, όπως τα είχαμε καταχωρίσει στα φύλλα των 
«Κ.Ν.» 82/1973 και 19/200)/2002 συμπληρωμένα.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ
ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ ’70
Στη συνέχεια θα περιγράψουμε κατά κατηγορία τα κα-

ταστήματα και τα επαγγέλματα, στηριζόμενοι περισσότερο 
σε δύο πανηγυρικές δημοσιεύσεις των «Καστελλιώτικων 
Νέων» το 1973 και 2002 που καλύπτουν συνολικά όλες τις 
δραστηριότητες του χωριού μας. Σημειωτέον μέχρι σήμερα 
έχουμε δημοσιεύσει στα τελευταία φύλλα τα χαρακτηριστι-
κότερα καταστήματα – δραστηριότητες κάθε μορφής με την 
υπογραφή του συνεργάτη μας «Ο Παλιός» ενώ τα μετά το 
1950 θα τα παρουσιάσουμε, όπως αναφέρθηκε, με στοιχεία 
που πήραμε από τα πανηγυρικά φύλλα των «Κ.Ν.», όπως το 
φύλλο 82/1973 και το φύλλο 19 (200)/2002 και αντλήσαμε 
από τη δική μας βιωματική εμπειρία. 

1973: Ξενοδοχεία (Πανδοχεία): Ηλία Χαμηλού, κλίνες 
6, Γιώργου Παπαϊωάννου, κλίνες 6 και Ευάγγελου Μπάκα 
κλίνες 4.

2002: Λειτουργεί μόνο ο Κοινοτικός Ξενώνας με διαχειρι-
στή το Γιάννη Σπυριδάκη.

1973: Ταβέρνες: Στο Παλιό Καστέλλι στο Χάνι Ζαγγανά 
διατηρεί εξοχικό κέντρο ο Βασίλης Χαλατσάς.

Στα Καστέλλια ταβέρνες έχουν οι Δήμος Τσακνιάς, Ευάγγε-
λος Μπάκας, Παναγιώτης Πέτρου, Ηλίας Χαμηλός, Απόστο-
λος Χουλιάρας, Λουκάς Παπαϊωάννου, Ηλίας Τσάκαλος και 
ο Γιώργος Αποστολόπουλος το Εξοχικό Κέντρο «Η Γκιώνα».

2002: Ταβέρνες: διατηρούν οι Ευθυμία Γιαννοπούλου, 
Ευστάθιος Αγαπητός, Ηλίας Χαμηλός, Γιάννης Σπυριδάκης, 
Νίκος Τσακνιάς και Ευάγγελος Κάντζος.

1973: Γενικό Εμπόριο: Ευθύμιος Αποστολόπουλος, Νικό-
λαος Σκωλίκης και Παναγιώτης Λέζας.

1973: Παντοπωλεία (μπακάλικα): Ηλίας Παπανικολάου 
(Δέρματα – τζάμια – είδη κυνηγίου), Ηλίας Τσάκαλος και 
Ευάγγελος Μπάκας.

2002: Ευθύμιος Αποστολόπουλος, Παναγιώτης Τσακνιάς, 
Ευστάθιο Αγαπητός.

1973: Κρεοπωλεία: Λουκάς Παπαϊωάννου, Απόστολος 
Χουλιάρας, Ευάγγελος Μπάκας, Δήμος Τσακνιάς, Παναγιώ-
της Πέτρου, Ηλίας Χαμηλός και Νικόλαος Τσακνιάς.

1973: Καφενεία: Ηλίας Π. Παπανικολάου, Γεώργιος Παπα-
ϊωάννου, Χρήστος Κολύρης και Μαρία Σταματέλου.

2002: Καφενεία διατηρούν οι Νίκος Παπανικολάου, Πα-
ναγιώτης Τσακνιάς, Στέλιος Μιχελής, Βιολέτα Κοντολάτη και 
καφέ μπαρ ο Μάκης Αποστολόπουλος.

1973: Περίπτερα: Γιάννης Παπαδάκης και Γιάννης Κε-
φαλάς.

1973: Υλικά οικοδομών: Παναγιώτης Κυριαζής, Ιωάννης 
Λυκαυγέρης.

Εργολάβους εμπειροτέχνες το χωριό διαθέτει τους Πα-
ναγιώτη Κυριαζή, Δημήτριο Παφίλη και Απόστολο Σπήλιο.

Οικοδόμοι είναι οι Χρήστος Κολύρης, Θεμιστοκλής Πολύ-
χρονος και Γιώργος Παπαευθυμίου. Με την οικοδομή ασχο-
λούνται οι Παναγιώτης Μερμίρης, Νίκος Λιάκος, Σεγδίτσας 
και άλλοι.

2002: Υλικά οικοδομών διατηρούν οι Ευάγγελος Απο-
στολόπουλος και συνεταιρικά οι Σταύρος Λάντζος και Πα-
ναγιώτης Κουτολάκης.

1973: Σιδηρουργεία: Διατηρούν οι Κωνσταντίνος Χα-
μηλός, Αθανάσιος Δ. Χαμηλός και Θεοχάρης Ν. Χουλιάρας.

2002: Σιδηρουργεία διατηρούν οι ίδιοι.
1973: Ραφεία: Διατηρούν οι Γιώργος Διέννης και ο Ιωάν-

νης Λυκαυγέρης.
2002: Δε λειτουργεί κανένα ραφείο.
1973: Κουρεία: Έχουν οι Αθανάσιος Ν. Τσακνιάς, Αλέξαν-

δρος Π. Σίμος και Νικόλαος Ιω. Τσακρής.
2002: Δε λειτουργεί κανένα Κουρείο.
1973: Μοδίστρες: Αρχοντούλα Δ. Πολύχρονου, Καλλιόπη 

Τσακρή και Καλλιόπη Τσακρή (συνων.).
2002: Ως μοδίστρα εργάζεται η Παναγιώτα Πέτρου.
1973: Κομμωτήρια: Διατηρεί κομμωτήριο η Κούλα Κο-

ντολάτη.
2002: Διατηρούν κομμωτήρια οι Κούλα Κοντολάτη και η 

Δήμητρα Σερδίτσα – Λιάπη.
1973: Ταξί: Έχουν οι Δήμος Αποστολόπουλος και Γιώργος 

Μάνταλος.
2002: Παναγιώτης Μάνταλος, Κώστας Πολύχρονος.
1973: Λεωφορεία: Έχουν οι Αθανάσιος Σκουρτιάς, Ηλίας 

Τσακνιάς και Δημήτριος Ανδρικόπουλος – Γιώργος Μοσχο-
λιός συνεταιρικά.

2002: Αθανάσιος Σκουρτιάς.
1973: Φορτηγά: Δημήτριος Παπαϊωάννου, Θεμιστοκλής 

Σκουρτιάς και Παναγιώτης Λέζας.
2002: Νικόλαος και Μανανάς, Ιωάννης Παπαϊωάννου, 

Γεώργιος Κορομπίλης, Ιωάννης Παππάς.
1973: Τρίκυκλα: Αντώνης Γραμματικός.
1973: Υδραυλικοί: Γιάννης Κρεμμύδας, Απόστολος Χου-

λιάρας.
2002: Με υδραυλικά ασχολείται ο Γεώργιος Τσαμαδής.
1973: Ηλεκτρολόγοι: Ηλίας Κορομπίλης.
2002: Ηλεκτρολόγοι είναι ο Ηλίας και ο Νίκος Κορομπίλης. 

(Συνεχίζεται)

ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ 
ΣΤΟΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ

Όλες οι φωτογραφίες είναι του συνεργάτη μας
Γιάννη Κυπουργού



ΠΡΟΤΙΜΗΣΤΕ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ, 
ΕΤΣΙ ΒΟΗΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗ 
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΩΡΙΝΗΣ ΤΟΥ ΖΩΝΤΑΝΙΑΣ

ΠΕΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ
Η εκτροφή πέστροφας στο χωριό μας που στηρίξαμε 

από την πρώτη στιγμή συνεχίζει να λειτουργεί. Θαυμά-
σιο, υγιεινό και γευστικό το προϊόν, ενώ κυκλοφορεί και 
καπνιστή πέστροφα και σε διάφορα καταστήματα σε 
μια καλαίσθητη συσκευασία.

ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ - ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ

«ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ»
Μήτσα Πέτρου - Σπυριδάκη

ΦΑΡ ΜΑ ΚΕΙΟ
ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Καστέλλια Φωκίδας

ΤΑΒΕΡΝΑ

«Η ΜΙΡΑΝΤΑ»
Ευχάριστο περιβάλλον, 
καλή εξυπηρέτηση
Η αίθουσα διατίθεται
για συνεστιάσεις

Βασίλειος Νάκο

Καστέλλια



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

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ-ΑΝΕΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

OKSANA GALCHAK
ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ

Σνακ μπαρ – ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ  – ΚΑΦΕΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α. ΚΑΤΣΟΥΛΗ
Φιλικό περιβάλλον και εξυπηρέτηση 

ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ

ΤΑΒΕΡΝΑ

«Καστελλιώτικη
γωνιά»

 Γεώργιος
Ηλ. Χαμηλός

 Επιμέλεια κουζίνας

Η ΧΡΥΣΑΝΘΗ

 ΝΟΣΤΙΜΑ ΚΑΘΑΡΑ
ΣΠΙΤΙΚΑ



Κ Ρ Ε Ο Π Ω Λ Ε Ι Ο Ν

ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ
Ντόπια Κρέατα

Μοσχάρια - Χοιρινά - Αρνιά
Ελεύθερης Βοσκής

ΚΑ ΣΤΕΛ ΛΙΑ

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΝ
Αλέξανδρου Αντιπάτη

Πρώην Ευθυμίου Αποστολόπουλου

Εγχώρια προϊόντα αρίστης ποιότητοςΕγχώρια προϊόντα αρίστης ποιότητος

Φιλική εξυπηρέτηση

ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΑ
-ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ-

Αυτές τις μέρες τις κλειστές και 
άχαρες που όλοι κυκλοφορούν με 
τις μάσκες και τα εμβόλια, άθελα 
έρχονται στο νου, ιδιαίτερα στους 
παλιότερους, εκείνες οι χρυσές 
μέρες που πέρασαν οι γεμάτες 
ανθρωπιά και ξενοιασιά. Και οι 
νεότεροι που δεν τις έζησαν, από 
τις διηγήσεις και τα αποτελέσματα, 
τις φαντάζονται και νοσταλγικά θα 
ήθελαν κι αυτοί να τις ζήσουν.

Όλα τα σπίτια του χωριού γε-
μάτα και αρχοντικά με το χρονικό 
(ετήσιο) εισόδημα του καπνού ξε-
χώριζαν, τα μαγαζιά – μπακάλι-
κα κ.λπ., του Παπαευθυμίου, του 
Σκωλίκη, του Κολοκυθά, του Κο-
τσικουμητρόϊαννου, και τα Τσα-
κρέικα (Παναγιώτη και Θανάση) 
του Νικολού Στοφόρου στα Λυ-
κόρραχα και του Νικολού Παπα-
γεωργίου, του Λεζομήτρου, του 
Τσακαλογιώργη και του Χαρλαμά-
κη στα Πιπεργιώτικα –παραφθορά 
του Αγιοργιώτικα– με τις τέσσερις 
συνοικίες τους – Μακρέικα, Αγιορ-
γιώτικα, Μυρμηγιάρι και Χλωμό τα 
γεμάτα σα μελίσσι από κόσμο και 
τα καφενεία, Κολιοτοπαναγιώτη, 
Στοφορονικολού, του Λιαζακοθα-
νάση και του Σταμάτη από τη μια 
μεριά του ποταμιού, του Νικολού 
Παπαγεωργίου, και αργότερα του 
Γιώργου Παπαϊωάννου, του Τσα-
καλολιά, και του Κολύρη από την 
άλλη μεριά.

Χαρά Θεού! Γέμιζαν οι στράτες 
από παιδιά σαν σχολούσε το σχο-
λείο και η εκκλησία από κόσμο τις 
Κυριακές. Οι γιορτές, οι γάμοι, τα 
βαφτίσια και τα πανηγύρια δίναν 

άλλη ζωή και το χωριό ανέπνεε 
με γαλήνη και ανθρωπιά ευτυχι-
σμένο. Ο κόσμος πηγαινοερχόταν 
με τα αυτοκίνητα –αγοραία ταξί, 
στην αρχή με το ταξί των Παπα-
γεωργίου – Στλιαροδήμου (και 
αργότερα του Μάνταλου) και με 
τα τρία λεωφορεία πρώτα των 
Σωτήρη Κοτσίκη και του Τσακνο-
θανάση, του Δημήτρη Ανδριτσό-
πουλου και Γιώργου Μοσχολιού, 
καθώς και του Θανάση Σκουρτιά 
πηγαινοέφερναν τον κόσμο στη 
Λαμία, την Άμφισσα και στην Αμ-
φίκλεια. Υπήρχαν και φορτηγά που 
μετέφεραν κυρίως εμπορεύματα 
στη Λαμία, του Γιάννη Προβιά στο 
Μεσοπόλεμο και του Γιώργου Πα-
παγεωργίου (γιατρού) που στην 
αρχή το οδηγούσε ο Γιάννης Προ-
βιάς και αργότερα ο Στλιαροδήμος 
και του Θανάση Κυριαζή.

Τα κοντινά – περιφερειακά Γυ-
μνάσια (εξατάξια) του Δαδιού, της 
Άμφισσας και της Λαμίας φιλο-
ξενούσαν τα γυμνασιόπαιδα του 
χωριού. Τα παζάρια στον Αϊ – Κων-
σταντίνου το τριήμερο του Αγίου 
Πνεύματος, του Δαδιού, της Λαμί-
ας, ακόμη και της Υπάτης πρόσφε-
ραν και του πουλιού το γάλα στην 
αγορά τους.

Το πλούσιο χωριό μας, κυρίως 
λόγω της καλλιέργειας του κα-
πνού, ήταν ο στόχος των γύρω 
χωριών που πρόσφεραν στο Κα-
στέλλι την παραγωγή τους. Οι Κου-
κουβιστιανοί με τα κεράσια, τα βύ-
σινα, τα μήλα και τα άλλα φρούτα 
και προϊόντα τους, όπως πατάτες, 
φασολάκια κ.λπ., έρχονταν και οι 

Στρωμίτες με τους Ντρεμισιώτες 
κυρίως με τις φασουλοπατάτες 
τους καθώς και οι Πανωκανιανί-
τες που ξεφόρτωναν μπροστά στα 
σπίτια δεμάτια από ρόγγια (δρύινα 
λιανά κλωνάρια) για προσανάμμα-
τα, και το μαγείρεμα.

Το χωριό μας είχε προπολεμι-
κά μερικές χιλιάδες γιδοπρόβατα, 
τρία βλαμαδιά με άλογα για το 
αλώνισμα: του Κουρελή από το 
Χλωμό, του Γραβιοπανουργιά από 
το Μυρμηγκιάρι και του Αντριούλα 
από το Λυκόρραχο που αλώνιζαν 
όλα τα σιτηρά της περιοχής μέχρι 
που ήρθαν οι αλωνιστικές μηχα-
νές.

Κάθε σπίτι διέθετε ένα βόδι για 
ζευγάρωμα στο όργωμα των χω-
ραφιών και ένα ή δύο υποζύγια 
(μουλάρια ή γαϊδούρια) για τις με-
ταφορές του.

Πολλοί από τους επαγγελματί-
ες του χωριού: Τσαγκάρηδες, ρα-
φτάδες, σαμαράδες, πεταλωτήδες, 
μυλωνάδες, σιδεράδες, κουρείς, 
τσαρουχάδες, καρεκλάδες κ.λπ. 
αναγκάζονταν να σκορπίζουν για 
εργασία μέσα στη χώρα (Πειραιά, 
Αθήνα, Βόλο, Λαμία, Μακεδονία) 
ιδιαίτερα οι ραφτάδες, οι τσαγκά-
ρηδες και οι χασάπηδες. Αυτά κο-
ντολογής ήταν η καθημερινότητά 
μας ξένοιαστη, γαληνεμένη, γεμά-
τη ανθρωπιά, ευτυχισμένη.

Τώρα, ύστερα από το αναπο-
δογύρισμα της ζωής μας με τους 
ιούς. Θα μπορέσει άραγε να ματα-
ϊδούμε τέτοιες μέρες; Πρόβλημα 
αξεπέραστο ίσως.

Ο Παλιός

Ένα οινοποιείο στο χωριό μας

Οι συνθήκες που επικρατούν έχουν καθυστερήσει 
τα επίσημα εγκαίνια του Οινοποιείου του Οργανισμού 
Περιβάλλοντος και Διατροφής Ηλέσιον στο χωριό μας.

Ο Οργανισμός έχει σκοπό την διάσωση, διατήρηση 
και διάδοση της βιοποικιλότητας και της διατροφικής 
μας κληρονομιάς. Έχει ανακαλύψει αρχαία κλίματα 
στα βουνά μας και έχει αναγεννήσει τον αρχαιοελλη-
νικό οίνο. Δημιούργησε το οινοποιείο στα Καστέλλια 
ακριβώς επειδή το χωριό μας βρίσκεται πολύ κοντά 
στα αρχαία κλήματα. 

Τέτοιες προσπάθειες αξίζει να υποστηριχθούν. Μα-
κάρι να υπάρξουν και οι ανάλογες υποδομές ώστε 
να δούμε κι άλλες επιχειρήσεις και οργανισμούς να 
δραστηριοποιούνται στο χωριό μας. Με σεβασμό στο 
περιβάλλον και με τη δημιουργία θέσεων εργασίας...

Η ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ ΣΗΜΕΡΑ
Η αγορά του χωριού μας, τα έχει όλα ! Τίποτε δεν 

της λείπει και τα μαγαζιά μας είναι σε θέση να καλύ-
ψουν όλες τις πρώτες ανάγκες των μόνιμων κατοίκων 
ή των επισκεπτών μας.

Μπακάλικο με πλήρη επάρκεια αγαθών, χασάπικο 
με διαλεχτά κρέατα, φαρμακείο που εξυπηρετεί με 
συνέπεια πλήρως τους ηλικιωμένους αλλά και όλους 
τους νέους για ώρα ανάγκης, καφέ, ταβέρνες και 
όμορφα στέκια για ευχάριστες στιγμές παρέα με 
φίλους και συγγενείς, σύγχρονο οινοποιείο & πω-
λητήριο που μπορεί να προμηθευτεί κανείς ντόπιες 
πέστροφες. Ας τα δούμε αναλυτικά κάνοντας με μια 
σύντομη περιήγηση. 

• Στο μπακάλικο του ΜΑΡΟΥΛΑ Νο 2, ο Αλέξαν-
δρος, με χαμόγελο κι ευγένεια εξυπηρετεί καθημερινά 
πρωί-απόγευμα τους πελάτες του. Ντόπια προϊόντα 
αλλά και τυποποιημένα, λαχανικά, φρούτα, τυριά, 
γαλακτοκομικά κατεψυγμένα και παγωτά είναι στη 
διάθεσή μας.

• Λίγα μέτρα πιο κάτω το χασάπικο του Σπύρου 

Κουτρούμπα προμηθεύει με ντόπια κρέατα ποιότη-
τας το χωριό και την ευρύτερη περιοχή. Η Ζωή Κου-
τρούμπα, ήρεμη δύναμη, είναι πάντα στις επάλξεις, 
γελαστή, ευγενική και γνώστης της δουλειάς της.

• Απέναντι βρίσκεται το «Ρόιδο», στέκι ονομαστό 
για καφέ, ουζάκια, σουβλάκια, τυροπιτάκια και πολλά 
μεζεδάκια. Το καλοκαίρι, το βράδυ πολύ αργά γίνεται 
στέκι των νεολαίων επισκεπτών. Η Βάσω και ο Γιάννης 
πάντα πρόθυμοι εξυπηρετούν την πελατεία τους.

Στην ίδια γειτονιά το καφέ-μπαρ «Λυκόρραχο» της 
Οξάνας. Μεζεδάκια, ποικιλίες, σουβλάκια, καφεδάκια, 
ποτά και ευχάριστη Καστελλιώτικη παρέα στον φιλό-
ξενο χώρο της Οξάνας.

• Στην άλλη γωνία υπάρχει η «Καστελλιώτικη Γω-
νιά», το ζεστό και φιλόξενο μαγαζί της Χρυσάνθης 
Χαμηλού. Και τι δεν φτιάχνει η χρυσοχέρα Χρυσάνθη! 
Πίτες, ντολμάδες, λαδερά κι όλα τα πλούσια ρουμε-
λιώτικα ψητά. Εξυπηρετεί τον κόσμο της πάντα με 
ηρεμία, αγάπη και χαμόγελο. 

• Στην ίδια γειτονιά, στην παλιά αποθήκη του Απο-
στολόπουλου, την οποία ανακαίνισαν εκ βά-
θρων, έχει εγκατασταθεί εδώ και λίγο καιρό 
το οινοποιείο «Ηλέσιον». Σύντομα πρόκειται 
να λειτουργήσει.

• Κάποιες εκατοντάδες μέτρα στο Πέρα χω-
ριό μια άλλη εξαιρετική αγορά προσφέρει 
πολλαπλές επιλογές. Κατ αρχήν το Φαρμα-
κείο μας, του Χρηστίδη και Σία Ο.Ε. με τον 
πράσινο φωτεινό νέον σταυρό του να εμπνέει 
ασφάλεια σε όλους,

• Απέναντι το «Νέο Κάστρο», καφενείο-
μπαρ με φανατικούς καθημερινούς θαμώνες 
που αγαπούν την καλή παρέα αλλά και τα 
μοναδικά καλούδια που ετοιμάζει καθημερινά 
με τα χεράκια της η εξαιρετική Μήτσα. Γνήσια 
ρουμελιώτικη κουζίνα με όμορφες γεύσεις.

• Η «Μιράντα» με το μαγαζί της, τον επαγ-
γελματισμό της και τη βοήθεια των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης κατάφερε μέσα σε λίγα 
χρόνια να προσελκύσει κόσμο από την ευρύ-
τερη περιοχή. Πολλοί επισκέπτες συχνά μας 
σταματούν και μας ρωτούν «που βρίσκεται 
το εστιατόριό της». Όμορφη κουζίνα, καλό 
σέρβις, ποικιλία πιάτων. 

• Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα αγοράς φρέ-
σκιας πέστροφας που εκτρέφεται στο χωριό 
μας. Το πωλητήριο της «ΓΚΙΩΝΑ» του Αθανά-
σιου Κουτσοβέλη βρίσκεται απέναντι από το 
«Νέο Κάστρο».

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΤΕΤΡΑΣΕΛΙΔΟ ΤΩΝ «Κ.Ν.»
εκδίδεται με δαπάνη

της Νίκης Γ. Μοσχολιού στη μνήμη
του συζύγου της Γιώργου Ν. Μοσχολιού
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ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΑΣ ΑΠΕΣΤΕΙΛΑΝ
 ΕΥΡΩ
Αθανάσιος Σίμος 50
Μιράντα Νάκο 20
Νικόλαος και Χριστίνα Σίμου 50
Μαγδαληνή Παγουρτζή 50

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
• Στη μνήμη της Μαρίνας Στοφόρου
- Θανάσης και Κατίνα Πέτρου 30
- Ελένη και Γιώργος Ζέρβας 50
- Μενέλαος και Λένα Εσκιτζόπουλου 20
- Χριστίνα Ρούτνερ 50
- Παράταξη «Πολίτες στο Προσκήνιο» 50
• Στη μνήμη της Βαρβάρας Παπανικολάου
- Πόπη και Παναγιώτης Παπανικολάου 100 

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

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
GR 50 0172 0540 0050 5410 5407 280
Γράφετε το όνομά σας και την αιτιολογία
«Καστελλιώτικα Νέα»/Kastelliotika Nea

ΕΝΑ ΚΥΝΗΓΙ ΑΛΕΠΟΥΣ ΣΤΑ ΠΑΛΙΟΤΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ
Ήταν μήνας Φλεβάρης. Οι 

βετεράνοι του κυνηγιού στο 
χωριό ο Σ(ι)μαλέξης με το Φα-
κνογληγόρη, αποφάσισαν να 
φιλοφρονήσουν εμάς τους επί-
δοξους νέους του κυνηγιού, σε 
ένα κυνήγι αλεπούς. Και είμα-
στε εκεί, ο Αλέκος  Κολοκυθάς, 
ο Μήτσος Σταθόπουλος, ο Πα-
νουργιάς Παπαϊωάννου, ο Από-
στολος Χουλιάρας, ο Θανάσης 
Χουλιάρας, ο Φακνονίκος και η 
αφεντιά μου.

Δώσαμε καβούλι άγρια χα-
ράματα στο σπίτι του Φακνο-
γληγόρη που με τα υπάρχοντά 
μας τα δίκανα και τα σκυλιά 
ξεκινήσαμε και φτάσαμε στον 
«Κουτουρλάκη». Εκεί τον τόπο 
ο Φακνογληγόρης, ο στρατη-
γός του κυνηγιού, τον ήξερε 
με την πιθαμή. Έναν-ένα μας 
τοποθέτησε σε επισημασμένα 
καρτέρια, επίμαχα για την εμ-
φάνιση αλεπούς. Εμένα με είχε 
μπροστά σε μια αλεπότρυπα, 
κάτω από μια πουρνάρα. Καμιά 
εικοσαριά μέτρα πιο πάνω από 
μένα, ήταν ο Φακνονίκος με 
τη σκυλίτσα του φωλαιοδύτη 
τη Ζαφείρα και σκόρπιοι παρά 
πάνω όλοι οι άλλοι και περι-
μέναμε.

Τα σκυλιά μπήκαν στους 
τορούς και άρχισαν τα γαυγί-
σματα. Ξάφνου εκεί που στε-
κόμουν, μέσα από την τρύπα 
πρόβαλε το μουσούδι της η 
αλεπού. Ξέχασα, ότι εκεί ήμουν 
καρτέρι, για να της ρίξω. Όταν 
το συνειδητοποίησα και ετοι-
μάστηκα, η αλεπού ξανατρύ-
πωσε στη φωλιά της. Ύστερα 
από λίγο, άκουσα τον Φακνονί-
κο να προτρέπει τη Ζαφείρα να 
μπει μέσα στη δική του τρύπα 
της αλεπούς, κράζοντας:

-«‘Εμπα Ζαφείρα παιδάκι μ’ 
μέσα, να την πιάσουμε, να την 
κρεμάσουμε στην τσάκα στο 
σπίτι, μαζί με τσ’ άλλες».

Γαβ-γαβ-γαβ η Ζαφείρα, δεν 
έμπαινε και ο κύρης της, ξα-
νάρχισε τις προτροπές:

-«Έλα Ζαφείραμ’, έμπα μέσα 
να τη σύρεις όξω να την μπλα-
τσιάσουμε και να την πάμε στο 
σπίτι μας».

Γαβ-γαβ-γαβ η Ζαφείρα μπή-
κε και στο τέλος ακούστηκαν 
ουρλιαχτά. Της είχε φάει η 
αλεπού όλο το μουσούδι και 
ούρλιαζε και ο Φακνονίκος 
με μια πετσέτα κοίταε να της 
σταματήσει τα αίματα. Ύστε-
ρα από λίγο πάνω-πάνω στον 
«Κουτουρλάκη», ακούστη-
κε μια τουφεκιά στην αρχή 
και λίγο αργότερα ακόμη μια 
άλλη και σε λίγο συμμαζεύτη-
καν όλοι οι διασκορπισμένοι 
με τρόπαια τις δυό βαρεμένες 
αλεπούδες στα χέρια από τους 
βετεράνους το Σ(ι)μαλέξη και 
το Φακνογληγόρη και όλοι μαζί 
ξεκινήσαμε για κάτω. Είχε ρίξει 
ένα χιονάκι και το είχε πάρει, 
αλλά το κρύο θέριζε μύτες και 
αυτιά. Κατεβήκαμε στο ποτάμι 
και σε ένα πλατύ αμμουδερό 
άνοιγμα ανάφτηκε μια θερια-
κωμένη φωτιά και απλώθηκαν 
γύρω όλα τα κουμάντα μας. 
Χοιρινά φαγητά, πίττες, τουρ-
σιά, τσιγαρήθρες, λαχανοντολ-
μάδες, κρύες νοματιές κι ακό-
μα πασπαλάδες και λουκάνικα 
βραστά, κεφτέδες, κρεμμύδι, 
σκόρδο, ελιές και ψωμί και 
άφθονο πολύ παλιό κρασί χρώ-
μα μελί και έδιναν και έπαιρναν 
οι κυνηγετικές ιστορίες και τα 
κατορθώματα, ως το μεσημέρι 
που ξαναγυρίσαμε.

ΚΑΤΕΥΝΑΣΜΟΣ
Τα γλέντια του καλοκαιριού 

ήρθαν και πέρασαν κι ο μυα-
λοφυγόδικος ήλιος άρχισε σι-
γά-σιγά να ξεφεύγει καθώς τα 
δέντρα χρυσωμένα και κόκκινα 
έστησαν μια τελευταία γιορτή 
να ξεπροβοδίσουν το θέρος. 
Η γη μυρίζει πηλό και διψα-
σμένη ρίζα καθώς τα σύννεφα 
άρχισαν απλόχερα να ποτίζουν 
τις ρυτίδες της. Οι στέγες γυα-
λίζουν, το τσιμέντο γίνεται πιο 
σοβαρό αλλάζοντας χρώμα 
σε σκοτεινότερους τόνους και 
οι τοίχοι αναδύουν μυρωδιές 
βρεμένης πέτρας.

Εδώ κοντά πριν όχι τόσο, βγαί-
ναν τα βαρέλια παράταξη, πλυ-
μένα, έτοιμα να φιλοξενήσουν 
καινούρια γιοματάρια. Άντρες, 
γυναίκες, παιδιά μάζευαν την 
αφθονία απ’ τ’ αμπέλια, μεστά 
φρούτα κίτρινα, πράσινα, μωβ, 
βαθύ μπορντώ μέσα στα σκα-
φίδια χορεύοντας το χορό του 
Διονύσου και της κουστωδίας 
του παράγοντας χυμούς μελ-
λοντικής χαράς και ζεστασιάς. 
«Άμα βάλεις τώρα θα’χεις να 
πίνεις τα Χριστούγεννα» λέγαν 
οι παλιοί. Και δώσ’ του οι βαρέ-
λες γέμιζαν και σφραγγίζονταν 
στα λασπωμένα κατώια μαζί 
με τα κυνήγια που κρέμονταν 
στο πάτερο να σιτέψουν. Οι 
μυρωδιές από κρέας, μούστο 
και τυρί μπερδεύονταν πλέκο-
ντας μια πανδαισία αρωμάτων 
άλλης εποχής να δελεάζει το 
μυαλό, ταξιδεύοντας τη φαντα-

σία σε μελλοντικά, λουκούλια 
γεύματα.

Οι μέρες κοντοστέκονται, η 
φύση κατευνάζει. Είναι η ώρα 
της ξεκούρασης μετά από ένα 
γεμάτο ενέργεια καλοκαίρι, 
ώρα ανάπαυλας κι ανάπαυ-
σης. Κι ο ουρανός ασπρίζει τις 
κορφές του Παρνασσού. Μέχρι 
που αυτή η λευκάδα κατεβαίνει 
και κάτω στις κοιλάδες, στους 
κάμπους, στα χωράφια, στρώ-
νοντας προστατευτικά πάνω 
στη μάνα γη που κουλαντρί-
ζει κάτω απ’ τη σκέπη της και-
νούριες ζωές ωσότου ο Μέγας 
Ήλιος να ξαναχαμηλώσει το 
άρμα του. Απέραντη γαλήνη 
και μια απόκοσμη ηρεμία.

Τώρα τα τζάκια περιμένουν 
υπομονετικά να ζωντανέψουν 
πάλι κι όσα έχουν την τύχη πε-
τούν σπίθες με στιγμιαίες ει-
κόνες μιας άλλης εποχής: τον 
καιρό που η θεά Εστία μάζευε 
μάνα, πατέρα παιδιά και παπ-
πούδες/γιαγιάδες γύρω απ’ το 
χορό της φωτιάς ζεσταίνοντας 
σώμα και καρδιές. Τότε που η 
Θαλπωρή καθόταν ήσυχα στη 
γωνία του κάθε οντά κι έγνεθε. 
Το φαΐ λιγοστό, το νερό δύσκο-
λο κι ακριβό, η αγάπη άφθονη 
κι η σύμπνοια απέραντη. 

Η μυρωδιά του καμένου ξύ-
λου που ξεφεύγει από τις κα-
μινάδες κάποιων αραιών (και 
γενναίων), μονίμων σπιτιών 
ζωγραφίζει εικόνες φυλαγμέ-
νες εδώ και καιρό στο σεντούκι 

Για να θυμόμαστε...
του χρόνου.

Σπίτια κλειστά, σφραγισμένα 
παντζούρια κρατάν’ μυστικά 
ασφαλισμένα πίσω από τέσσε-
ρις υγρούς τοίχους που ελπί-
ζουν ότι θα ξαναδούν το φως 
την Άνοιξη, τότε που η ψυχή 
περνάει στην αιωνιότητα. Στο 
μεταξύ τα καλοριφέρ των με-
γαλουπόλεων ίσως λίγο ζηλεύ-
οντας την αυθεντικότητα του 

χωριού γουργουρίζουν προ-
σπαθώντας κι αυτά να πουν 
τη δική τους πρωτευουσιάνικη 
ιστορία, δίνοντας συμβουλές 
σε μιαν άλλη γλώσσα.

Κι εμείς αφουγκραζόμαστε... 
κάνοντας προσπάθειες να εν-
νοήσουμε καινούριες ιδέες 
ύπαρξης... σμιλεμένες απ’ το 
νυστέρι της πόλης.

Ιόλη

ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ
Όλοι οι Καστελλιώτες γνωρί-

ζουν, πως το χωριό μας είναι 
το κέντρο της Δωρικής Τετρά-
πολης, η οποία αποτελείται 
από τις πόλεις Κυτίνιο, Πύδνα 
ή Ακύφας, Ερινεό και Βόιον. 
Γεγονός είναι ότι, όταν μιλάμε 
για το χώρο της, πρέπει να τον 
οριοθετούμε από το σημερινό 
δρόμο Άμφισσας-Λαμίας και 
πάνω μέχρι το Πάνω Καστέλλι, 
αφού τα σωζόμενα μέχρι σήμε-
ρα ερείπια βρίσκονται στο Πα-
λιόκαστρο Χλωμού (Κυτίνιο), 
πάνω από το Νεκροταφείο της 
Παναγίας του χωριού μας, στη 
θέση Πύργος (Λογγές) και στο 
χώρο του μοναστηριού του 
Αγίου Γεωργίου στο Παλιοκα-
στέλλι.

Ο Αλφρέντ Ρουσσέ ο Γάλλος 
αρχαιολόγος που με κάθε λε-
πτομέρεια ασχολήθηκε με την 
ιστορία της Δωρικής Τετράπο-
λης, παράλειψε να προσδιορί-
σει, άλλωστε δεν τον ενδιέφε-
ρε, τις σημερινές θέσεις που 
βρίσκονταν οι τέσσερις αυτές 
πόλεις. Πιθανολογούμε από τα 
υπάρχοντα ιστορικά στοιχεία, 
ότι ο Ερεινεός βρισκόταν πάνω 
από το Νεκροταφείο του χω-
ριού μας, η Πύδνα ή Ακύφας 
στον Πύργο (Λογγές) και τούτο 
το αντλούμε από πηγή της Γεω-
γραφίας του αρχαίου ιστορικού 
Στράβωνα που σημειώνει ότι 
«υπέρκειται Πύδνα Ερεινεού 
παραρρεί δε ποταμός... Λιλαί-
ας όπισθεν». 

Για το Κυτίνιο, παρά τις 
πρόσφατες αμφισβητήσεις 
επιγραφών που βρέθηκαν στο 
χτισμένο μ’ αυτές ιερό της εκ-
κλησίας του Αγίου Γεωργίου 
στο Παλιοχώρι, για πολλούς 
λόγους που δεν έχουν τη θέση 
τους εδώ, επιμένουμε, πως 
ήταν χτισμένο το Κυτίνιο στο 

Παλιόκαστρο του Χλωμού.
Όσον αφορά το Βόιον, πρέ-

πει να βρισκόταν στην περιοχή 
του Πάνω Καστελλίου, διότι με 
τη λαίλαπα των επιδρομών τον 
έκτο αιώνα μετά Χριστόν όπου 
αφανίστηκαν οι αρχαίοι οικι-
σμοί και χτίστηκαν νέοι μέσα 
στα βουνά, ο βυζαντινός συγ-
γραφέας Ιεροκλής που αναφέ-
ρεται στα θέματα (νομούς) του 
Βυζαντίου, αναφέρει ότι βρι-
σκόταν στην περιοχή αυτή όχι 
ως Βόιον, αλλά ως Βοέ. Δηλαδή 
ως σωζόμενο στους χρόνους 
του εκχριστιανισμού της Ρωμα-
ϊκής Αυτοκρατορίας. 

Τέτοιος χώρος στην περιο-
χή δεν υπάρχει άλλος, εκτός 
από το Παλιοκαστέλλι. Δυστυ-
χώς ο πρόλογος τράβηξε πολύ 
σε μάκρος, γιατί ο στόχος μας 
δεν ήταν να μιλήσουμε για την 
ιστορία της Δωρικής Τετράπο-
λης, αλλά για το τι κάναμε εμείς 
οι σημερινοί για την ανάδειξη 
των ιστορικών μας μνημείων.

Ο αείμνηστος Πρόεδρος του 
Συλλόγου μας Θανάσης Γραμ-
ματικός, είχε κάνει προσπάθει-
ες για την ανάδειξη του χώρου 
με την τοποθέτηση σχετικών 
πινακίδων και την φωταγώγη-
σή τους. Αλλά αυτή του η ση-
μαντική και ουσιώδης ενέργεια 
παρέμεινε στα χαρτιά.

Απευθυνόμενοι στους σημε-
ρινούς εκπροσώπους της Τοπι-
κής Κοινότητας Καστελλίων και 
(γιατί όχι!) και στο Δήμο Δελ-
φών, επαναθέτουμε το θέμα 
του προσδιορισμού με πινακί-
δες του χώρου του Ερεινεού 
ως και του χώρου του Κυτινίου 
και για τη φωταγώγηση τους 
κατά τις πανηγυρικές ημέρες 
των εθνικών μας εορτών και 
κατά τις μέρες των εορτών των 
Χριστουγέννων και του Πάσχα.

ΤΑ ΧΑΝΙΑ
Μέσα στην Τουρκοκρατία 

κυρίως οι ραγιάδες για να επι-
βιώσουν, είχαν την ανάγκη να 
διακινούν τα προϊόντα τους 
είτε για να τα ανταλλάσσουν, 
είτε να τα πωλούν.

Η διακίνηση αυτή γινόταν με 
τα φορτωμένα υποζύγιά τους 
από χωριό σε χωριό ή από χω-
ριό σε πόλη. Μοιραία η διακί-
νησή τους αυτή δημιουργούσε 
την άμεση ανάγκη των εκτός 
κατοικίας διανυκτερεύσεών 
τους των ιδίων και των φορτω-
μένων υποζυγίων τους. Κάπου 
έπρεπε να σταματήσουν για 
να ξεκουραστούν να φάνε και 
να πλυθούν, να κοιμηθούν, να 
θερμανθούν ή να δροσιστούν 
ανάλογα με την εποχή και πα-
ράλληλα να φορτώσουν τα 
προϊόντα τους και να ταΐσουν 
και να ποτίσουν τα υποζύγιά 
τους.

Τη δεκαετία του ’30 στο Χάνι 
Ζαγγανά ανάμεσα στα υποζύ-
για που διέρχονταν φορτωμένα 
είχαμε και τις καμήλες ως με-
ταφορικά μέσα. Έτσι δημιουρ-
γήθηκε η ανάγκη λειτουργίας 

και φιλοξενίας ανάλογων κα-
ταστημάτων που να καλύπτουν 
τις ανάγκες αυτές και έτσι ιδρύ-

θηκαν και λειτουργούσαν κατά 
τόπους τα χάνια. Τα χάνια θε-
μελιώνονταν σε καίρια σημεία 
των διαδρομών και διέθεταν 
χώρους για παραμονή και εστί-
αση ως για ύπνο των διερχόμε-
νων και χώρους για παραμονή 
των υποζυγίων τους και για τη 
διατροφή τους.

Ένα καλά οργανωμένο χάνι 
διέθετε μια ισόγεια μεγάλη αί-
θουσα, την οποία χρησιμοποι-
ούσαν οι διαμετακομιζόμενοι 
για να εστιαστούν, να ξεκου-
ραστούν, να θερμανθούν και 
επί μέρους υπνοδωμάτια για ν’ 
αναπαυθούν, για δε τα ζώα δι-
έθεταν παχνιά και ζωοτροφές.

Στην προηγηθείσα εποχή 
του Βυζαντίου τις ανάγκες αυ-
τές των διακινούμενων πολι-
τών εξυπηρετούσαν βασικά τα 
μοναστήρια, αλλά στις πόλεις 
και οι ξενώνες, όπως και σή-
μερα, που δέχονταν διερχόμε-
νους και τους φιλοξενούσαν επ’ 
αμοιβή. Το χάνι διέθετε κυλι-
κείο με τσίπουρο, λουκούμι και 
καφέ, αλλά και πολλές φορές 
και ηδύποτα όπως μαστίχα, τρι-
αντάφυλλο και ρούμι. Τα φαγη-
τά κατ’ αρχήν ήταν τα πρόχειρα 
γεύματα με τυριά και ομελέττες 
ή τραχανάδες και σούπες και 
με μαγειρευτά που πρυτάνευ-
αν η φασολάδα και η βραστή 
γίδα, κοντοσούφλια και κρέ-
ας στα κάρβουνα. Για τα ζώα 
διέθεταν στάβλους με παχνιά 
και ζωοτροφές όπως τριφύλλι, 
άχυρο, αλλά και βρώμη, κριθά-
ρι και ρόβι.

Στην περιοχή μας μέσα στην 
Τουρκοκρατία και μεταγε-
νέστερα μέχρι πρότινος, λει-
τουργούσαν περίφημα Χάνια, 
στο Δαδί το Χάνι του Σκορδά, 
πιο πάνω το ιστορικό Χάνι της 
Γραβιάς, στο διάμεσο της οδού 
Σαλώνων το Χάνι του Νικολού-
λα, στο χωριό μας το Χάνι του 
Ζαγγανά, στην Πάνω Κάνιανη 
το Χάνι του Σούφρα και κάτω 
από την Πάνω Μουσουνίτσα 
του Νταούτη το Χάνι - στο δε 
Πουρναράκι το Χάνι του Ζα-
λαώρα. Η λειτουργία τους είχε 
συνεχιστεί κανονικά μέχρι πριν 
από τον Πόλεμο. Μετά όμως 
την απελευθέρωση εκτός από 
το Χάνι του Ζαγγανά όλα τα 
άλλα είχαν κλείσει. Ο εκσυγ-
χρονισμός και η ανάπτυξη σά-
ρωσαν για πάντα μια πραγματι-
κά γραφική νότα της περιοχής 
μας.

Ο Παλιός
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ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

ευρισκόμενος στο χωριό μας με επισκέφτηκε ο Χαράλαμπος 
Ζεΐνης στο σπίτι μου κρατώντας ένα σιδερένιο κουτί που μου 
παρέδωσε και μου είπε ότι μέσα σ’ αυτό ήταν όλα τα έγγρα-
φα των προγόνων του που είχαν διασωθεί στα χέρια του και 
περιείχαν τις συναλλαγές που είχε από τα παλιά κάμει η οι-
κογένειά του στον καιρό της Τουρκοκρατίας και αν μπορούσα 
επειδή ήταν νομικού περιεχομένου και δεν μπορούσε ο ίδιος 
να τα διαβάσει γιατί ήταν γραμμένα άλλα στα αραβοτουρκικά 
και άλλα στη βυζαντινίζουσα γραφή των χρόνων αυτών που 
διατηρούσαν οι ραγιάδες στις συλλογές τους να τα διαβάσω 
και να τον ενημερώνω σχετικά. Από την πρώτη ματιά που τους 
έρριξα αμέσως κατάλαβα τη μεγάλη τους αξία. Ήταν ογδόντα 
τέσσερα έγγραφα συνολικά από τα οποία τα πρώτα δεκαέξι 
ήταν γραμμένα στην αραβοτουρκική γλώσσα.
Τα περισσότερα από τα επόμενα έγγραφα ήταν στη βυζα-

ντινίζουσα νεοελληνική μέχρι τα χρόνια του Καποδίστρια και 
από εκεί και κάτω μέχρι τα χίλια εννιακόσια, που ήταν και τα 
τελευταία, ήταν γραμμένα στη σύγχρονη τότε καθαρεύουσα τη 
νεοελληνική. Ο Χαράλαμπος Ζεΐνης είχε την πρόθεση να μου 
αφήσει το Αρχείο στα χέρια μου να το μελετήσω. Για πολλούς 
όμως λόγους, φοβήθηκα για την ασφάλειά του να το κρατήσω 
στα χέρια μου, και τον παρακάλεσα αν μπορούσα να τα φωτο-
γραφήσω. Την εποχή εκείνη ο Ζαχαρίας Πριόβολος από την 
Καλοσκοπή είχε φέρει το πρώτο τυπογραφικό μηχάνημα που 
το λειτουργούσε στη Στοά του Μετοχικού Ταμείου Στρατού.
Έφερα το Αρχείο στο γραφείο μου και με αυτό στα χέρια 

πήγα και τα φωτοτύπησα και το ξαναπαρέδωσα ως είχε στον 
ιδιοκτήτη του διαβεβαιώνοντάς τον ότι θα τον ειδοποιούσα, 
όταν θα ήμουν έτοιμος. Με τη βοήθεια της Ομάδας Μελετών 
του Βυζαντινού Μουσείου μεταφράστηκαν τα δέκα έξι έγγραφα 
της αραβοτουρκικής γραφής και στη συνέχεια της βυζαντινί-
ζουσας μέχρι τους χρόνους του Καποδίστρια.
Από εκεί και κάτω τα επόμενα έγγραφα μέχρι το χίλια εν-

νιακόσια, κυρίως δικόγραφα και άλλα δικαστηριακά έγγραφα, 
αλλά και άλλα συναφή δημόσια έγγραφα και συμβόλαια του 
Αρχείου ήταν απόλυτα προσιτά και για το λόγο ότι εμφανι-
ζόταν απτά η συν τω χρόνω εξέλιξη των εγγράφων αυτών τα 
περιλάβαμε στο βιβλίο. Ας ελπίσουμε πως η επικείμενη έκδο-
ση του Αρχείου Ζεΐνη δε θα προσδώσει μόνο μια σημαντική 
συμβολή στη μελέτη των ισχυουσών αρχών στις συναλλαγές 
των Ελλήνων την εποχή της Τουρκοκρατίας, αλλά ταυτόχρονα 
θα προσφέρει και ένα σημαντικό κεφάλαιο στην ιστορία του 
τόπου μας.
Στο επόμενο φύλλο θα δημοσιεύσουμε περισσότερες λεπτο-

μέρειες.
«Καστελλιώτικα Νέα» 

ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΖΕΪΝΗ

Ποιο το νόημα των εθνικών εορτών;
Κύριε διευθυντά,
Δεν γνωρίζω άλλη χώρα - 

Έθνος που να έχει δύο εθνικές 
επετείους: 25η Μαρτίου 1821 
και 28η Οκτωβρίου 1940. Πε-
ρίσσευμα πατριωτισμού ή άλλη 
μια ημέρα σχόλης και αργίας;
Θα έπρεπε να οικτίρω τον 

εαυτό μου για βλασφημία απέ-
ναντι στους νεκρούς και ανάπη-
ρους του Έπους του ’40 μιλώ-
ντας διαζευκτικά για ξέγνοιαστες 
αργίες, αντί για ουσιαστικό εορ-
τασμό για εμβάπτιση στα νάματα 
των εθνικών μας παρακαταθη-
κών, αν δεν είχα υπόψη μου τις 
απαντήσεις, από προηγούμενες 

επετείους, νέων, ολίγων έστω, 
στο ερώτημα «τι ακριβώς γιορτά-
ζουμε σήμερα;» Από μασημένα 
λόγια μέχρι πλήρη άγνοια.
Αλλά και γενικότερα, αντί να 

παραδειγματιζόμαστε από την 
τότε ομοψυχία των προγόνων 
μας, κάτω από ένα ανελεύθερο 
καθεστώς, κάθε χρόνο ανασύ-
ρουμε από τις κατακόμβες των 
κομματικών μας πιστεύω το δι-
χαστικό ερώτημα:
Ποιος είπε το όχι, ο Μεταξάς 

ή ο λαός; Τέτοιες ανοησίες...
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘ. ΜΑΚΡΗΣ

30/10/2021
Καστέλλια Παρνασσίδος

* * *
Ελεος με τους υπαινιγμούς και τα « »

Κύριε διευθυντά
Έχουμε συνηθίσει και δεν 

μας κακοφαίνεται που μιλάμε 
και ακούμε μια γλώσσα όλο 
υπαινιγμούς. Βάζουν την επί-
μαχη λέξη εντός εισαγωγικών 
π.χ. «έφυγε», αντί απεβίωσε ή 
πέθανε και εκεί εξαντλείται όλη 
η προσπάθεια για ακριβολογία 
και καλλιέπεια. Ίσως πιστεύ-
ουν ότι έτσι ξορκίζουν το κακό. 
Όμως έτσι, η γλώσσα γίνεται 

φτωχότερη κατά μια λέξη και το 
μυαλό φυραίνει αναλόγως, μια 
και οι έννοιες λόγος = ομι λία, 
λόγος = λογική και Λόγος = 
Θεός («Θεός ην ο Λόγoς» κατά 

Ιωάννη) εκφέρονται στην ελλη-
νική με μια λέξη, πράγμα που 
δείχνει τη συνάφεια και την αλ-
ληλεπίδραση νου και γλώσσας. 
Δε νομίζω ότι κανείς άλλος 
αγαπάει τα ζώα περισσότερο 
από τους αγροτοποιμένες για 
το βασικό λόγο ότι αυτά ζουν 
γύρω τους και οι ίδιοι ζουν 
από αυτά. Μπορούν όμως να 
δια κρίνουν τα ζώα από τους 
ανθρώπους. Τα ζώα ψοφούν, 
οι άνθρωποι πεθαίνουν.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘ. ΜΑΚΡΗΣ
Καστέλλια Παρνασσίδος

(Δημοσιεύτηκε στις 25.11.2021 
Εφ. «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»)

Βρήκε ένα χωριουδάκι με 30 
σπίτια και κατοίκους Έλληνες, 
υποτακτικούς ενός τιμαριού-
χου σπαχή, του Μουσταφά 
Μπαμπά. Η ταύτιση με τους 
αρχαίους Δελφούς είχε γί-
νει για πρώτη φορά το 1676 
από τους περιηγητές Spoil 
και Wheler. Ως τότε πιστευό-
ταν πώς οι Δελφοί βρίσκονται 
στη θέση των Σαλώνων. Αυτή 
ήταν η γνώμη του γεωγράφου 
του ΙΣΤ’  αιώνα Dominicus 
Marius Niger.
Επί έναν αιώνα η εξερεύνη-

ση των Spon και Wheler έμεινε 
μοναδική. Κανένας άλλος ξέ-
νος αρχαιολάτρης δεν είχε ως 
το 1750 επισκεφθεί το Κα στρί 
του Παρνασσού αναζητώντας 
τα ίχνη του δελφικού κόσμου. 
Τότε έφθα σε στους Δελφούς 
ο Άγγλος αρχαιολόγος Robert 
Wood, γνωστός από τις ανα-
σκαφές του στην Παλμύρα. 
Περιορίσθηκε να αντιγράψει 
μερικές επιγραφές. Δεκαπέντε 
χρόνια αργότερα, το καλοκαίρι 
του 1765, θα ταξιδέψη στους 
Δελφούς ο Άγγλος περιηγη-
τής Chandler. Θα αντιγράψει 
κι εκεί νος επιγραφές, αλλά το 
χρονικό του δεν θα προσθέσει 
τίποτα περισσότερο στα στοι-
χεία που καταγράφουν ο Spon 
και ο Wheler. To 1780 επιχειρεί 
ερευνη τικό ταξίδι στους Δελ-
φούς ο Fauvel μαζί με το μηχα-
νικό Foucherot (απε σταλμένοι 
του Ghoiseul Gouffier). Αλλά 
στο Καστρί φυλακίσθηκαν και 
η αρχαιολογική εκστρατεία 
τους είχε οικτρό τέλος.
Έτσι ο Sturzenbecker είναι 

ο πρώτος ερευνητής μέσα σε 
έναν αιώνα που επιχειρεί μια 
συστηματικότερη αρχαιολογι-
κή προσέγγιση. Με τον Παυ-
σανία στο χέρι αρχίζει την 
ανίχνευση και την ταύτιση 
των αρχαίων μνημείων. Ξεκί-
νησε όμως από μια λαθεμένη 
υπόθεση στη μελέτη της το-
πογραφίας των Δελφών. ‘Ότι 
ο Παυσανίας ακολούθησε την 
κοιλάδα του Πλείστου για να 
φθάσει στους Δελφούς από 
τα νότια. Έτσι διατυπώνει 
απόψεις που έχουν ανατρα-
πεί από τη νεότερη έρευνα. 
Ωστόσο προσδιορίζει τη θέση 
του ναού του Απόλλωνα. Οι 
παρατηρήσεις του δείχνουν 
κριτικό πνεύμα και γνώση των 
πηγών.
Ο αρχαιολάτρης ιερωμένος 

έμεινε κατάπληκτος από τον 
αριθμό των επιγραφών και 
άρχισε να αντιγράφει συστη-
ματικά τα ενεπίγραφα μάρ-
μαρα. Έχει αντιληφθεί από 
την πρώτη στιγμή τη σημασία 
των επιγραφών για την αρ-
χαιολογική έρευνα. Σίγουρα 
θα είχε λαμπρή σταδιοδρομία 
ο Sturtzenbecker ως επιγραφι-
κός. Έδειξε παρατηρητικότη-
τα και γόνιμη φαντασία, που 
μονάχα στον Άγγλο περιηγητή 
Leake θα ξαναβρούμε στις αρ-
χές του ΙΘ΄ αιώνα.
Τα σπίτια ήταν χτισμένα 

μέσα στον αρχαιολογικό χώρο 
με ενεπίγραφα μάρμαρα. Σε 
δυο σπίτια οι τοίχοι «ήταν χα-
ραγμένοι από πάνω ως κάτω, 
από τη μια γωνιά ως την άλλη, 
με κεφαλαία γράμματα». Δυ-
σκολεύτηκε πολύ να διαβάσει 
τις επιγραφές «γιατί οι Έλλη-
νες έχουν τη συνήθεια να φω-

τίζουν τα σπίτια τους μονάχα 
από την πόρτα».
Παρακολούθησε και μια σκη-

νή θερισμού στα σταροχώρα-
φα των Δελ φών. «Άντρες και 
γυναίκες ξερρίζωναν με τα χέ-
ρια την καλαμιά, σχημάτι ζαν 
χερόβολα και τα φόρτωναν 
σε άλογα και γαϊδούρια. Αυ-
τός ο τρόπος θερισμού είναι 
κουραστικός άλλα έχει το πλε-
ονέκτημα να μη χάνεται ούτε 
σπυ ρί από το στάρι».
Ο Sturtzenbecker απορεί για 

την τιτλομανία των Ελλήνων 
πρου χόντων. Επειδή μιλούσε 
τη νέα ελληνική, τον φιλοξε-
νούσαν πάντοτε δεσπο τάδες, 
παπάδες, πλούσιοι έμποροι 
και προεστοί. «Όλοι οι άρχο-
ντες είχαν τίτλους: «Ευγενέ-
στατος», «Εκλαμπρότατος». 
Πραγματικά στους τίτλους και 
στην υπεροψία κανένα έθνος 
δεν μπορεί να συναγωνιστι-
κούς Έλληνες».
Μόνο στο Καστρί και στα 

Σάλωνα τον φιλοξένησαν 
Οθωμανοί. Αλλά οι Τούρκοι 
των νοτίων περιοχών, ση-
μειώνει ο Sturzenbeeker, δε 
μοιάζουν διόλου με τους Οθω-
μανούς του βορρά, από την 
Κωνσταντινούπολη ως τη Λά-
ρισα, καθώς και με τους Ασιά-
τες. «Εδώ όλες οι συναλλαγές 
γίνονται με τους Έλληνες και 
γι’ αυτό όλοι οι Τούρκοι μιλούν 
ελληνικά. Έχουν τα ίδια ήθη 
και έθιμα με τους Έλληνες, 
πίνουν κρασί, τρώνε τα ίδια 
φαγητά και ζουν σαν αδέρφια. 
Μονάχα ο καδής δείχνει κά-
ποια υπεροψία, αλλά όχι όσο 
στις βόρειες περιοχές. Μπέ-
ηδες και αγάδες κάνουν συ-
ντροφιά με τους Έλλη νες και 
τους χαιρετάνε λέγοντας «σα-
λάμ», κάτι που μου προκάλεσε 
κατάπλη ξη, γιατί ήξερα πώς 
αυτή τη λέξη τη συνηθίζουν οι 
Τούρκοι μονάχα στις σχέ σεις 
με τους ομοεθνείς τους»...
Στα Σάλωνα μέτρησε 500 

περίπου σπίτια, εφτά τζαμιά 
και πέντε εκ κλησίες. «Εδώ επε-
ξεργάζονται τα μαροκίνια. Πε-
τυχαίνουν το καλύτερο κίτρινο 

χρώμα σ’  ολόκληρη την Ελλά-
δα. Λένε πως αυτό οφείλεται 
στο νερό.
Καπνά καλλιεργούν στο 

Καστέλλι, χωριό σε απόσταση 
πέντε ωρών προς τα βορεινά. 
Ο δεσπότης των Σαλώνων εί-
ναι εγκατεστημένος στο Χρισό. 
Οι δρόμοι δεν έχουν καλντιρίμι 
και τα σπίτια είναι μικρά, πλι-
θόχτιστα και ασβεστωμένα. 
Υπάρχουν ωστόσο και μερικά 
πέτρινα σπίτια και σεράγια».
Το Χρισό είχε 200 σπίτια 

αλλά μονάχα 80 ήταν κατοικη-
μένα. Ο Σου ηδός περιηγητής 
είδε στο χωριό μεγάλον αριθ-
μό γκρεμισμένων εκκλησιών. 
Η  μητρόπολη είχε ανεγερθεί 
πρόσφατα. Τον δέχτηκε ο μη-
τροπολίτης. «Μορφω μένος 
άνθρωπος, φίλος των γραμμά-
των και με καλή καρδιά».
Επιστρέφοντας στη Λιβαδιά 

αγνάντευε με συγκίνηση τον 
Παρνασσό. «Οι κορφές του χά-
νονται ανάμεσα σε άσπρα σύν-
νεφα». Είναι η τελευταία φρά-
ση του ημερολογίου. Έφθασε 
στις 7 Ιουνίου 1784, αργά τη 
νύχτα, στη Λι βαδιά κι έπεσε 
στο στρώμα άρρωστος βαριά. 
Θα πεθάνει σε μια βδομάδα.
Πραγματικά η συμπεριφορά 

των Τούρκων στις περισσό-
τερες περιοχές νότια από τη 
Θεσσαλία ήταν εγκάρδια. Όχι 
βέβαια επειδή αισθάνονταν 
αδερφωμένοι με τους Έλληνες, 
αλλά επειδή ένοιωθαν ανίσχυ-
ροι, ολιγάριθμοι καθώς ήταν 
ανάμεσα σε συμπαγείς ελληνι-
κούς πληθυσμούς. Οι αγάδες 
λοιπόν και οι μπέηδες είχαν 
συμφέρον να διατηρούν φιλι-
κές σχέσεις με τους Έλληνες 
για να διαιωνίζουν το δεσπο-
τισμό και την εκμετάλλευση. 
Και καθώς ήταν αποκομμένοι 
από την ομαδική μουσουλμα-
νική ζωή, προσαρμόζονταν 
στις ελληνικές συνήθειες. Κα-
λόγνωμοι λοιπόν οι μπέηδες 
και οι αγάδες από ανάγκη, 
καλόβολοι και οι υπόδουλοι 
από φόβο. Αλλά η τυραννία 
υπήρχε και το μίσος κατά του 
τυράννου κουφόβραζε.

Από την ιστορία του τόπου μας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Παρακαλούνται όσοι συγχωριανοί μας δεν παίρνουν 

την εφημερίδα μας μέσω Ταχυδρομείου για οποιοδήποτε 
λόγο, να μας στείλουν ένα e-mail στο kotsikisv@gmail.
com με τη διεύθυνσή τους.
Επίσης όποιος γνωρίζει περιπτώσεις συγγενών του ή φί-

λων συγχωριανών μας που έχουν αλλάξει διεύθυνση ή για 
άλλους λόγους ή δεν υπάρχουν στη ζωή και συνεχίζουν 
να παίρνουν την εφημερίδα, ας μας το ανακοινώσουν 
προκειμένου να ενημερώσουμε το ταχυδρομικό αρχείο 
της εφημερίδας μας. Ταχυδρομούμε πάνω από 600 εφη-
μερίδες ενώ κατ’ εκτίμηση ο αριθμός των συγχωριανών 
μας «απανταχού» δεν πρέπει να ξεπερνά τους 400.
Θερμή παράκληση. Βοηθείστε μας.

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ του ΓΙΑΝΝΗ Γ. ΓΑΛΑΝΗ
Με τη συμπλήρωση έτους 

από την εκδημία του Γιάννη 
Γαλάνη, η σύζυγός του Μίνα 
Κρίκου - Γαλάνη και η αδελ-
φή του Ντίνα Γαλάνη -Νικο-
λοπούλου, προσφέρουν στη 
μνήμη του πολυαγαπημένου 
και αλησμόνητου Γιάννη 
τους, το ποσό των 400 ευρώ 
για την κάλυψη των ανα-
γκών της εφημερίδας «Κα-
στελλιώτικα Νέα».
Ο Γιάννης Γαλάνης ήταν 

73 ετών και έφυγε για τον 
ουρανό από την Πειραϊκή, 
όπου ζούσε με πνευματική 
κατάνυξη και μετάνοια. Ο 
Γιάννης από την πλευρά της 
μητέρας του καταγόταν από 
τα Καστέλλια. Μητέρα του 
ήταν η Μαρία Ιω. Βέλλιου και 
ο πατέρας του ο Γιώργος Γα-
λάνης που κατοικούσαν στον 
Πειραιά και όταν ζούσαν επι-
σκέπτονταν πολύ συχνά το 
χωριό μαζί με τα παιδιά τους.
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Κυκλοφόρησε από τις εκ-
δόσεις Μίνωας το νέο βι-

βλίο του Κώστα Στοφόρου 
«Μυστήριο στο Μαντείο των 
Δελφών» 
Το βιβλίο διαδραματίζεται 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

Επιστροφή στο χωριό, ξανά
της Κωνσταντίνας Τασσοπούλου

Επιστροφή στο χωριό. Αυτό 
ήταν το θέμα του λογοτεχνι-
κού διαγωνισμού που προκή-
ρυξε το 2010 ο Προοδευτικός 
Σύλλογος «Τα Καστέλλια». Το 
είδος του κειμένου που μας 
ζητούσαν να γράψουμε ήταν 
το είδος που μου άρεσε να 
γράφω, που και τώρα μου 
αρέσει, που και τούτη τη 
στιγμή γράφω. Εσωτερικός 
μονόλογος.
Αποφάσισα να συμμετά-

σχω. Το πρώτο βραβείο που 
είχα ποτέ λάβει, μού το είχαν 
χαρίσει στη Βέροια, ενώ το 
δεύτερο στη Νάουσα. Ας δο-
κίμαζα την τύχη μου και με τα 
Καστέλλια, γιατί όχι; Η επαρ-
χία έδειχνε να μου πηγαίνει. 
Όσο για το θέμα, το γνώριζα 
καλά. Ήταν η κηδεία του θεί-
ου Βαγγέλη που μου είχε ήδη 
ετοιμάσει το κείμενο από το 
2003, όταν επέστρεφα στο 
χωριό μου για να τον αποχαι-
ρετήσω και ήταν η κηδεία της 
θείας Βαρβάρας που θα με 
επέστρεφε ξανά σε ένα χωριό 
για αποχαιρετισμό, στο εδώ 
και στο τώρα. Στο 2021 που 
είναι ήδη χθες, για μια ωραία 
κηδεία. 
Μια ωραία κηδεία, ναι, δεν 

είναι οξύμωρο. Με δεδομένη 
τη θνητότητά μας και με το 
τέλος της ζωής αναπόφευκτο, 
θεωρείται ωραία η κηδεία 

μιας γυναίκας που κατάφερε 
να ξεπεράσει τα 90, να κά-
νει οικογένεια, να μεγαλώσει 
παιδιά, να χαρεί εγγόνια, να 
μην ταλαιπωρηθεί ιδιαιτέρως 
από αρρώστιες, να ζήσει γε-
μάτη ζωή, να ζήσει και γε-
μάτο θάνατο συγκεντρώνο-
ντάς μας σε ένα κύκλο γύρω 
της, για το στερνό αντίο. 
Γνωστούς κι αγνώστους. Να, 
εμένα ας πούμε, δε με ήξερε. 
Την ήξερα βέβαια, εγώ. Μου 
την είχαν περιγράψει.  
Η θεία η Βαρβάρα ήταν μία 

περσόνα όπως θα λέγαν οι 
θεατρικοί, μία φιγούρα όπως 
θα λέγαν οι ζωγράφοι, μία 
φυσιογνωμία όπως θα λέγαν 
οι δημοσιογράφοι, «άτομο, 
ρε συ» όπως θα λέγαν οι 
έφηβοι, μία ωραία γιαγιά 
όπως θα πουν οι περισσό-
τεροι, μία αγαπημένη γιαγιά 
όπως είπαν τα εγγόνια της, 
μα κυρίως, όπως αισθάνθη-
καν. Μία γιαγιά απ’ αυτές 
που εκλείπουν σιγά – σιγά, 
μία προς μία, κάνοντας τα 
χωριά μας φτωχότερα. Το 
δικό μου χωριό. Το δικό σου 
χωριό. Μοιάζουν τα χωριά 
μας αν τα δεις.
Επιστροφή στο χωριό ξανά 

και θυμάμαι ξανά το αντίο 
στο θείο μου. Εκείνο που 
μου χάρισε 2ο βραβείο στο 
λογοτεχνικό διαγωνισμό, μα 

1ο βραβείο στη ζωή, τελικά. 
Μέσα από εκείνο το βραβείο 
γνώρισα εκείνον και μέσα 
από εκείνον γνωρίζω το χω-
ριό του. 
Όμορφο χωριό τα Καστέ-

λια. Γλυκά χτισμένο στα ριζά 
του βουνού, με τα ωραία του 
τα δέντρα, με την ωραία του 
την πέτρα, με την ωραία του 
την υγρασία, με τη μυρωδιά 
του να σου ευωδιάζει την 
καρδιά, με τα καφενεία του 
να λιάζονται αμέριμνα, με τα 
φαγητά του να σερβίρονται 
νόστιμα, με τις χωριάτικες 
καμπάνες να ενώνουν τους 
ανθρώπους του, με το νεκρο-
ταφείο του να στέκει ακοίμη-
τος φρουρός της ζωής και ας 
κοιμούνται όλοι εντός του. 
Σαν κάθε χωριάτικο νεκρο-
ταφείο που στέκει αγέρωχο 
στο μέρος του, στη σιγουριά 
του, φυλάσσοντας τους αν-
θρώπους μας με αγάπη, για 
να μπορούμε να τους βρί-
σκουμε εκεί, σταθερά, στο 
καινούργιο τους σπίτι, κάθε 
φορά που  επιστρέφουμε στο 
χωριό. 
Όμορφο χωριό τα Καστέ-

λια. Ειδικά με τα φθινοπω-
ριάτικα χρώματα. Ειδικά με 
το χέρι μου μες το δικό του.
Κωνσταντίνα Τασσοπούλου,

σύζυγος Παναγιώτη Ε. Παπα-
νικολάου από τα Καστέλλια

στη Κίρρα, στην Ιτέα και 
στους Δελφούς.

Μια περίληψη:
«-Για πρώτη φορά στη 

ζωή σας είχατε δίκιο! Είπε 
η Ρόδη στους γονείς της

Και κάπως έτσι ξεκίνησε 
η πιο παράξενη περιπέτεια 
που ξεπερνά κάθε φαντα-
σία.
Με τον αδερφό της τον 

Λυκούργο και τον φίλο τους 
τον Σοφοκλή, οι διακοπές 
στην Ιτέα θα γίνουν ένα 
πραγματικό ταξίδι στο χρό-
νο
Τι άραγε ετοιμάζει κρυφά 

στην καμπίνα του ο μυστη-
ριώδης κύριος Αρίσταρχος, 
ο …τρελός θείος/ επιστήμο-
νας από το CERN, το  με-
γαλύτερο κέντρο πυρηνικών 
ερευνών στον κόσμο;
Τι είναι αυτό που είχε 

ανακαλύψει ο Αίσωπος στο 
Μαντείο των Δελφών και 
οδήγησε στον θάνατό του;
Πώς μπορούσε η Πυθία να 

προβλέπει το μέλλον;
Πώς συνδέεται η Κίρρα με 

τον πρώτο χημικό πόλεμο 
της Ιστορίας; 
Ποια σχέση είχε ο Ηνίο-

χος, το περίφημο άγαλμα 
με τη Σάμο;
Πώς η περίφημη «Καρτε-

ρία» νίκησε στη ναυμαχία 
της Αγκάλης;
Πού βρίσκεται το …Μαϊάμι 

και τι σχέση έχει με ένα μο-
ναδικό γαλακτομπούρεκο;
Πολλά τα ερωτήματα, 

αναπάντεχες αλλά και συ-
χνά επικίνδυνες οι απαντή-
σεις, που περιστρέφονται 
γύρω από την πιο απίστευτη 
εφεύρεση…
Ένα ζευγάρι Νορβηγών 

που παριστάνουν τους του-
ρίστες, θα προσπαθήσουν 
να την κλέψουν και να εξα-
φανίσουν όλους τους μάρ-
τυρες.
Άραγε υπάρχει κανείς να 

τους εμποδίσει;»

Μυστήριο στο Μαντείο των Δελφών Προοδευτικός Σύλλογος «Τα Καστέλλια»
Στην πρώτη συνεδρίασή 

του, την Πέμπτη 16 Δεκεμ-
βρίου, μετά τη συγκρότησή 
του σε σώμα, το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Προοδευτικού 
Συλλόγου «Τα Καστέλλια» συ-
ζήτησε θέματα που αφορούν 
στην έκδοση της εφημερίδας 
και το περιεχόμενο του επό-
μενου φύλλου.

Με μεγάλη χαρά ενημερω-
θήκαμε για την έκδοση του 
περίφημου «Αρχείου Ζεΐνη» 
που σύντομα θα έχουμε στα 
χέρια μας. Για το ζήτημα αυτό 
θα γράψουμε περισσότερα 
προσεχώς.

Συζητήσαμε και αποφασί-
σαμε να προτείνουμε στους 
άλλους δυο Συλλόγους του 
χωριού μας συνεργασία για 
κοινές δράσεις. Την ίδια πρό-

ταση θα απευθύνουμε και 
στους Συλλόγους της Γραβιάς, 
του Οινοχωρίου, της Καλοσκο-
πής, του Μπράλου και άλλων 
γειτονικών μας χωριών.

Αποφασίσαμε να εντείνου-
με τις προσπάθειές μας για το 
ζήτημα της απρόσκοπτης και 
καθημερινής σιδηροδρομικής 
σύνδεσης της περιοχής μας με 
την Αθήνα και το Λιανοκλάδι.

Θα κυκλοφορήσει σε περιο-
ρισμένο αριθμό αντιτύπων η 
συλλογή διηγημάτων -με θέμα 
το τρένο- του Στ’ Διαγωνισμού 
Στέλιος Ξεφλούδας. Η παρου-
σίαση του βιβλίου θα είναι μια 
ακόμη αφορμή να φέρουμε το 
ζήτημα στην επικαιρότητα.

Για το ΔΣ
Ο πρόεδρος

Κώστας Στοφόρος

Πολιτιστικός Σύλλογος Καστελλίων 
«Δωρική Τετράπολις»

Το φετινό καλοκαίρι έγιναν 
οι αρχαιρεσίες του Συλλό-
γου μας, μετά διετή αναβο-
λή,λόγω κορωνοϊού και ανα-
δείχτηκε το νέο Διοικητικό 
Συμβούλιο.
Με την ανάληψη των κα-

θηκόντων του το νέο ΔΣ 
συνέχισε το «ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ» 
των παραδοσιακών χορών, 
μια πολιτιστική δράση του 
Συλλόγου που έχει παρελ-
θόν με θετικό πρόσημο, που 
ανατρέχει προς τα πίσω για 
πάνω από 30 χρόνια. Αυτή η 
δράση για μας αποτελεί ένα 
σπουδαίο πολιτιστικό δρώ-
μενο όχι μόνο για το χωριό 
μας αλλά και για την ευρύ-
τερη περιοχή. Ευελπιστούμε 
να έχει την ίδια συνέχεια και 
επιτυχία. Για μας αποτελεί 
βαρύ παρελθόν.
Δρομολογώντας το πολι-

τιστικό μας πρόγραμμα δεν 
προλάβαμε να πραγματοποι-
ήσουμε τις πολιτιστικές μας 
δράσεις που είχαμε προ-
γραμματίσει. Η πανδημία και 
τα καθημερινά μέτρα κατά 
του COVID-19 μας ανάγκα-
σαν να τις ακυρώσουμε.
Έτσι, από το πρόγραμμα 

του Συλλόγου που ήταν:
- Παιδική χριστουγεννιάτι-

κη εκδήλωση στο χώρο του 
πρώην Δημοτικού Σχολείου 
(ματαιώθηκε)

- Χριστουγεννιάτικη γιορ-
τή για μικρούς και μεγάλους 

(ματαιώθηκε)
- Εκτύπωση ημερολογίου 

με όλες τις εκκλησίες του 

χωριού μας (Ευαγγελίστρια, 
εσωκκλήσια και εξωκκλήσια) 
(εκδόθηκε και κυκλοφόρησε)

- Χριστουγεννιάτικος στο-
λισμός του χωριού (φωτο-
γραφίες θα δημοσιευτούν 
στο ένθετο στα «Κ.Ν.»

- Καθαρισμός καίριων χώ-
ρων και τον καλλωπισμό του 
χωριού με εθελοντική συμ-
μετοχή και προσφορά (πραγ-
ματοποιήθηκε)

- Κοπή βασιλόπιτας
- Συνδιοργάνωση αιμοδοσί-

ας με τον Πολιτιστικό Σύλλο-
γο Γυναικών Γραβιάς (Ιανουά-
ριος - Φεβρουάριος)

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

Αχιλλέας Αγαπητός

Σύλλογος Γυναικών Καστελλίων
Ο Σύλλογος Γυναικών Κα-

στελλίων Πολιτιστικής Κληρο-
νομιάς «Πρόοδος» όπως κάθε 
χρόνο έτσι και φέτος πραγμα-
τοποίησε το Χριστουγεννιάτι-
κο μπαζάρ στο δημοτικό σχο-
λείο του χωριού. 

Ήταν μια αγορά γεύσεων και 
χρωμάτων και γι’ αυτό θα θέ-
λαμε να ευχαριστήσουμε τις 
γυναίκες των Καστελλίων για 
τα χειροποίητα προϊόντα και 
τις ξεχωριστές δημιουργίες 
που προσέφεραν στο Σύλλογό 
μας προκειμένου να πωληθούν 
ώστε τα χρήματα να διατεθούν 
για ήδη υπάρχουσες ανάγκες. 

Ευχαριστούμε την κυρία 
Καλλιόπη Φίλου μέλος του 
συλλόγου για τη δωρεά βιβλί-
ων προς τη βιβλιοθήκη του 
συλλόγου. 

Ο Σύλλογος είναι ανοιχτός 
να συνεργαστεί σε κάθε είδους 
πρόταση που μπορεί να διε-
ξαχθεί για το καλό του χωριού 
μας.

Το νέο Δ.Σ. σας εύχεται Χρό-
νια Πολλά και Ευτυχισμένο το 
Νέο Έτος με υγεία. 

Με εκτίμηση 
για το Δ.Σ. του Συλλόγου 

Η πρόεδρος 
Ευδοξία Σωτηρίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
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ΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΗ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΟΔΗ

Γράφει ο Κώστας Στοφόρος

Η ανατίναξη της Γέφυρας του 
Γοργοπόταμου στις 24 Νοεμβρίου 
1942 με την ενιαία σύμπραξη των 
ανταρτικών μονάδων του ΕΛΑΣ 
και του ΕΔΕΣ παρακώλυσε σημα-
ντικά την προώθηση στρατιωτών 
και πολεμικού υλικού στη Λιβύη, 
όπου μαχόταν το Άφρικα Corps 
του στρατάρχη Ρόμελ κατά των 
αντιστασιακών μονάδων της Ευρώ-
πης υπό την αιγίδα των Άγγλων, 
που ήταν η πρώτη θετική συμβολή 
στην πτώση του Ράιχ.
Σ’ αυτό το στρατιωτικό πλήγμα 

οι δυνάμεις του άξονα, απάντησαν 
με αντίποινα με την παραδειγμα-
τική εκτέλεση Ελλήνων πατριωτών 
από τους κρατούμενους στο στρα-
τόπεδο της Θήβας. Πριν μερικές 
μέρες από το ίδιο στρατόπεδο, 
έφεραν τρεις κρατούμενους, κα-
ταγόμενους από τη Λιλαία, τους 
αδελφούς Κωστούλα και το Δημή-
τριο Κοντό και τους εξετέλεσαν 
στην αρχή της Στενής Ρεματιάς 
στη θέση Αποθήκη, μερικά δηλαδή 
μέτρα από το τελευταίο σπίτι του 
χωριού μας του Ιωάννη Νικολά-
ου Μακρή (Μπαλόγιαννου), κατά 
τρόπο φρικτό αφού τους προσέ-
δεσαν στους εκεί τηλεφωνικούς 
στύλους.
Τα ξημερώματα της 9ης Δεκεμ-

βρίου 1942 τρία ιταλικά καμιό-
νια, συνοδευόμενα από ισχυρές 
δυνάμεις πεζών με προτεταμένα 
τα όπλα προχωρούσαν σιγά-σιγά 
μέσα από τον κοινοτικό δρόμο 
του χωριού μας και στάθμευσαν 

στην πλατεία. Μετέφεραν μέσα 
δέκα τέσσερις κρατούμενους από 
το ίδιο στρατόπεδο της Θήβας 
αλυσοδεμένους τους: 1) Χρήστο 
Κοντογιώργο από τη Λαμία, 2) Δη-
μήτρη Καραγιώργο από την Καρδί-
τσα, 3) Δημήτρη Κωστόπουλο από 
την Υπάτη, 4) Δημήτρη Κομπορόζο 
επίσης από την Υπάτη, 5) Αργύρη 
Λυμπερόπουλο ομοίως από την 
Υπάτη, 6) Παναγιώτη Μιχόπουλου 
από τη Λαμία, 7) Πολύμερο Μπρό-
φα από την Υπάτη, 8) Θανάση 
Νάκο από Λαμία, 9) Δημήτρη Πα-
ναγόπουλο ομοίως από Λαμία, 10) 
Λουκά Πριόβολο από Καλοσκο-
πή, 11) Βασίλη Σακκά από Λαμία, 
12) Θανάση Σιάτρα επίσης από 
Λαμία, 13) Βασίλη Σπανό ομοίως 
από Λαμία και 14) Δημήτρη Τζα-
βάρα από τον Πολύδροσο. Από 
την Πλατεία αλυσοδεμένους και 
συνοδευόμενους από πεζούς Ιτα-
λούς στρατιώτες με προτεταμένα 
πάντοτε τα όπλα τους μετέφεραν 
στο ίδιο μέρος δηλαδή στη θέση 
Αποθήκη που εκτείνεται το χω-
ράφι του Μπαλόγιαννου και τους 
παρέταξαν στο τέλος αυτού εκεί 
κοντά που αρχίζει η ρεματιά, αφού 
τους έλυσαν τις αλυσίδες. Η ώρα 
ήταν επτά το πρωί, προηγουμένως 
είχαν ειδοποιήσει τον Πρόεδρο 
της Κοινότητας, το Δρόσο το Βέλ-
λιο, και τον Παπαπαναγιώτη για να 
τους ψάλλει τη νεκρώσιμη ακο-
λουθία, η οποία μόλις τελείωσε 
τους εκτέλεσαν.
Όλοι οι χωριανοί είχαν πληρο-

Η ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ
ΠΑΤΡΙΩΤΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ
ΤΗΝ 9η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1942

ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ,
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΡΕΝΟΥ
Όσοι επικαλούνται το Κατα-

στατικό του Συλλόγου καλό θα 
ήταν να το διαβάζουν πρώτα 
με προσοχή. 
Ανάμεσα στους σκοπούς ανα-

φέρονται:
«Η εξύψωσις του πνευμα-

τικού, ηθικού και κοινωνικού 
επιπέδου των μελών του Συλ-
λόγου, η προάσπισις και προα-
γωγή των υλικών συμφερόντων 
αυτών, ως και των κατοίκων της 
Κοινότητος Καστελλίου -Παρ-
νασσίδος» (άρθρο 2)

«Η πρόκλησις ενδιαφέροντος 
των κατοίκων της Κοινότητας 
Καστελλίου -Παρνασσίδος προς 
έργα κοινωφελή εξυγιαντικά, 
εξωραϊστικά και εν γένει προο-
δευτικά και παραγωγικά τοιαύ-
τα» (άρθρο 3, παρ.3)

«Η χρησιμοποίησις των πνευ-
ματικών, ηθικών και υλικών δυ-
νάμεων των μελών του, ως πα-
ντός άλλου πρόσφορου μέσου» 
(άρθρο 3, παρ.4)

«Η διαφώτισις των μελών 
δια διαλέξεων, συγκεντρώσε-
ων, εορτών, εκδόσεων εφη-
μερίδων, βιβλίων και λοιπών 
εντύπων» (άρθρο 3, παρ.5) 
Νομίζω ότι από αυτά προκύ-

πτει σαφέστατα πως είναι βα-
σικό θέμα να αγωνιζόμαστε ως 
Σύλλογος για τη συγκοινωνιακή 
σύνδεση του χωριού μας: Τα-
κτική, ασφαλή και οικονομική.
Και πιστεύουμε πως το τρέ-

νο όλα αυτά τα πρόσφερε στο 

παρελθόν. Δεν είναι δυνατόν 
να επιστρέφουμε στην προ Τρι-
κούπη εποχή εν έτει 2022.
Και οι ευθύνες είναι αποκλει-

στικά των εκάστοτε κυβερνώ-
ντων. Το ζήτημα των τρένων 
απασχολεί συμπατριώτες μας 
από την ακριτική Θράκη ως την 
Πελοπόννησο. Η  αρθρογραφία 
μας τους κίνησε το ενδιαφέρον 
και ελπίζουμε προσεχώς να συ-
ντονιστούμε απ’ άκρη σ’ άκρη 
στην Ελλάδα ώστε να αποκτή-
σει και πάλι το τρένο τη θέση 
που του αξίζει.

Το θέμα είναι και εθνικό, ειδι-
κά για την παραμεθόριό μας…

-Από εκεί και πέρα, ανεξαρ-
τήτως του τι αναφέρει το Κατα-
στατικό η εφημερίδα μας δημο-
σιεύει όλες τις απόψεις, όταν 
εκφράζονται με κοσμιότητα και 
δεν υπερβαίνουν το μέγεθος 
άρθρου που μπορούμε να φι-
λοξενήσουμε. Κάθε τι ενυπό-
γραφο εκφράζει το συντάκτη, 
ανεξαρτήτως της ιδιότητάς του. 

-Μακριά από εμάς η με 
οποιοδήποτε πρόσχημα λογο-
κρισία.

ΝΕΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
Με χαρά ενημερωθήκαμε ότι 

μετά από εισήγηση του Δη-
μάρχου Παναγιώτη Ταγκαλή 
και τις ανάλογες ενέργειες του 
Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος 
Αγαπητού, η Δημοτική Ενότη-
τα Γραβιάς θα έχει το δικό της 
απορριμματοφόρο για την κα-
λύτερη και πιο συχνή αποκο-
μιδή οικιακών απορριμμάτων 
στις κοινότητές της.

Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 
ΣΤΗ ΓΡΑΒΙΑ

Επίσκεψη στην έδρα της 
Δημοτικής Ενότητας Γραβιάς 
πραγματοποίησε ο βουλευτής 
Φωκίδας Ιωάννης Μπουγάς 
προκειμένου να ενημερωθεί 
για την πρόοδο των εργασιών 
στο πρώην Ειρηνοδικείο Δωρι-
έων όπου θα μεταστεγαστεί ο 
Αστυνομικός Σταθμός Γραβιάς.
Επίσης συζητήθηκαν θέματα 

που αφορούν στον οδικό άξονα 
«Μπράλου - Άμφισσας» και τις 
σχετικές απαλλοτριώσεις, στο 
οδικό τμήμα «Γραβιά - Βάργια-
νη», στην εύρυθμη λειτουργία 
του ΕΛ.ΤΑ. Γραβιάς καθώς και 
στην περαιτέρω τουριστική σε 
συνδυασμό με το Χιονοδρομικό 
Κέντρο Παρνασσού.
Αναρωτιόμαστε τι ακριβώς 

θα γίνει με την «εύρυθμη λει-
τουργία» των ΕΛΤΑ.
Όπως σημειώνει σε ανάρτη-

σή του ο Νικόλαος Κωστάκος 
από τη Γραβιά, «οι κάτοικοι 
ταλαιπωρούνται και ξοδεύο-
νται να εξυπηρετηθούν από τ’ 
αντίστοιχα Γραφεία Αμφίκλει-
ας, Λαμίας κι Άμφισσας. Έχω 
αναφερθεί κατ’ επανάληψη, 
ότι δεν μπορεί σε απόσταση 
13 Χιλιομέτρων να λειτουργούν 
τα Γραφεία Αμφίκλειας και Τι-
θορέας, που λειτουργούν και 
υποκαταστήματα Τραπεζών και 
ΑΤΜ και στη Γραβιά,που είναι 
τεράστια περιφέρεια να μη λει-
τουργεί τίποτε απ’ τα παραπά-
νω. Τουλάχιστον ας λειτουργεί 
δύο φορές την εβδομάδα με 
πλήρες ωράριο λειτουργίας και 
συναλλαγών, όπως ήταν πριν. 
Ο Ιωάννης Μπουγάς βουλευτής 
του Νομού είχε υποσχεθεί ότι 
θα έπαιρναν με 8/μηνο σύμ-
βαση για τη λειτουργία του, 
πράγμα που δεν έχει συμβεί»

ΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ ΣΤΗΝ
ΚΟΡΥΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ!
Ο Σεραφείμ Παπανικολάου 

(του Ευθυμίου) Καθηγητής Επι-
στήμης Τροφίμων & Διατροφής 
του Ανθρώπου και ο Γεώργιος 
Ζέρβας (σύζυγος Ελένης Πέ-
τρου), Ομὀτιμος Καθηγητής 
Επιστήμης Ζωϊκής Παραγωγής 
περιλαμβάνονται μεταξύ των 
κορυφαίων επιστημόνων στον 
κόσμο, σύμφωνα με την πρό-

σφατη ταξινόμηση της βιβλιο-
μετρικής μελέτης των Baas J, 
Boyack K, Ioannidis JPA., (2021) 
του Stanford University, του εκ-
δοτικού οίκου Elsevier.
Η λίστα αυτή ανακοινώνεται 

κάθε χρόνο και αξιολογεί την 
απήχηση του επιστημονικού 
έργου για περισσότερους από 
8.000.000 επιστήμονες ανά τον 
κόσμο, ταξινομώντας τους σε 
22 επιστημονικά πεδία και 176 
υποπεδία. Στη λίστα περιλαμ-
βάνονται οι κορυφαίοι 100.000 
επιστήμονες παγκοσμίως από 
όλα τα επιστημονικά πεδία, κα-
θώς και το 2% των κορυφαίων 
επιστημόνων του επιστημονι-
κού τους υποπεδίου.
Στη λίστα περιελήφθησαν συ-

νολικά 20 Καθηγητές του Γεω-
πονικού Πανεπιστημίου.

..ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Από τη φετινή σεζόν, ο «δι-

κός» μας Στάθης Παπαδάκης 
μεγαλουργεί μπασκετικά στα 
Χανιά.

ΟΟπως αναφέρεται σε ανα-
κοίνωση του Συλλόγου με την 
ευκαιρία της μεταγραφής του, 
«Ο σύλλογος Χανιά Α.Ο.Κ. ανα-
κοινώνει την έναρξη συνεργα-
σίας με τον Στάθη Παπαδάκη.
Είναι γεννημένος 18/08/1998 

έχει ύψος 2,02 και αγωνίζεται 
ως φόργουορντ.
Στο παρελθόν αγωνίστηκε σε 

Ίκαρο Καλλιθέας, Περιστέρι, 
Ίκαρο Νέας Σμύρνης, Ηράκλειο, 
Πρωτέα Βούλας, Μίλωνα και 
Παλαιό Φάληρο. Επίσης αξίζει 
να σημειωθεί πως ήταν βασικό 
στέλεχος τόσο στην ομάδα Παί-
δων όσο και στην Εφήβων της 
Εθνικής Ελλάδος
Η οικογένεια της ομάδας Χα-

νιά ΑΟΚ τον καλωσορίζει στον 
σύλλογο και του εύχεται μια 
χρονιά με υγεία και γεμάτη επι-
τυχίες!»
Όπως σημειώνεται στο Flash 

News, «Αθλητή με κρητικό 
επίθετο, που γαλουχήθηκε 
μπασκετικά στη Στερεά Ελλά-
δα, απέκτησε ο ΑΟΚ Χανιά. Ο 
23χρονος φόργουορντ Στάθης 
Παπαδάκης, με εμπειρία από 
νεαρή ηλικία σε εθνικά πρωτα-
θλήματα και «μικρές» εθνικές 
ομάδες, αποτελεί μεταγραφικό 
απόκτημα της χανιώτικης ομά-
δας»
Ο Στάθης πρωταγωνίστησε 

στη μεγάλη νίκη της ομάδας 
του επί του επί του Παλαιού 
Φαλήρου με 70-67. Στη κρίσιμη 
στιγμή, με μεγάλη ψυχραιμία 
ο Καστελλιώτης άσος του μπά-
σκετ, σημείωσε έμμεσο τρίπο-
ντο με γκολ φάουλ στην εκπνοή 
του αγώνα. 
Αξιοσημείωτο ότι τον Φε-

βρουάριο του 2020, με κο-
ρυφαίο και πρώτο σκόρε τον 
Στάθη, η τότε ομάδα του ο Μί-
λωνας είχε συντρίψει τα Χανιά!

φορηθεί τα γενόμενα και έσπευ-
σαν στον τόπο της εκτέλεσης. 
Από τρεις ή τέσσερις από μάς 
μεταφέρθηκαν οι σκοτωμένοι στο 
νεκροταφείο του χωριού όπου και 
ενταφιάστηκαν σε ομαδικό τάφο. 
Στο δρόμο βρέθηκαν πεταμένα 
από τα χέρια τους μαρτυρίες με 
τις τελευταίες επιθυμίες τους. 
Μια τούφα μαλλιών δεμένη σ’ 
ένα δαχτυλίδι, ένα γράμμα γραμ-
μένο σε τσαλακωμένο χαρτί με 
σαλιωμένο σπίρτο από το Δημήτρη 
Τζαβάρα από Πολύδροσο απευ-
θυνόμενο προς τον αδερφό του 
Θανάση Τζαβάρα και άλλα.
Πολλές φορές η Εφημερίδα μας 

αναφέρθηκε στο τραγικό αυτό 
κατοχικό γεγονός. Για όσους θα 
ήθελαν να λάβουν από τις δη-
μοσιεύσεις αυτές περισσότερες 
πληροφορίες τους παραπέμπουμε:
α) Στο πανηγυρικό μας φύλλο 

υπ’ αριθμ. 82 Ιουλίου - Οκτωβρίου 
1973 όπου δημοσιεύεται λεπτομε-
ρές αφιέρωμα από τον Β. Καρα-
πλή, ως και η γενόμενη εκταφή και 
το μνημόσυνο των εκτελεσθέντων, 
τον Αύγουστο του 1945.
β) Στο φύλλο υπ’ αριθμ. 129 

Ιανουαρίου-Μαρτίου 1985, όπου 
δημοσιεύεται η τελετή των απο-
καλυπτηρίων του Ηρώου των εκτε-
λεσθέντων.
γ) Στο φύλλο αριθμ. 182 Οκτω-

βρίου-Δεκεμβρίου 1992 που περι-
έχεται δημοσίευμα για τη συμπλή-
ρωση 50 ετών από την αποφράδα 
ημέρα της εκτελέσεως.
Και η Τέχνη δεν έμεινε αμέ-

τοχη στο τραγικό αυτό γεγονός. 
Στο φύλλο της Εφημερίδας μας 
αριθμ. 125 Ιανουαρίου-Φεβρουα-
ρίου 1984 δημοσιεύεται σχετικό 
διήγημα του γνωστού διηγηματο-
γράφου Γιώργη Χαλατσά στο δε 
αριθμ. 127 Μαΐου-Ιουνίου 1984 
κριτική του Βασίλη Λευκαδίτη για 
το διήγημα τούτο.
Επιπροσθέτως σημειώνουμε ότι 

στην Ποιητική Συλλογή του συ-
νεργάτη μας Δημήτρη Χαλατσά 
«ΣΙΔΕΡΑ II» δημοσιεύεται σχετικό 
ποίημα με τον τίτλο «Εκτέλεση 
(9-12-1942)».

Ένας αυτόπτης μάρτυρας
ΣΗΜ.: Ο Προοδευτικος Σύλλο-

γος «Τα Καστέλλια» και η εφημε-
ρίδα «Καστελλιώτικα Νέα» συμ-
μετέχουν με τον τρόπο τους στον 
ετήσιο εορτασμό για την ομαδική 
εκτέλεση της 9ης Δεκεμβρίου 
1942 δημοσιεύοντας κατά καιρούς 
διαφορά άρθρα σχετικά με την 
ομαδική εκτέλεση.

(Συνέχεια από τη σελίδα 1)
του συγγραφέα. Μέσα στο 
φάκελο αποστολής πρέπει να 
υπάρχει δεύτερος κλειστός 
φάκελος αλληλογραφίας, που 
εξωτερικά θα φέρει το ψευ-
δώνυμο. Μέσα είναι τα πραγ-
ματικά στοιχεία όπως: όνομα, 
επώνυμο, πατρώνυμο, έτος 
και τόπος γέννησης, διεύθυν-
ση μόνιμης κατοικίας, τηλέ-
φωνα επικοινωνίας και ηλε-
κτρονική διεύθυνση (e-mail). 
Οι φάκελοι με τα πραγματικά 
στοιχεία θα ανοιχθούν μόνο 
στην περίπτωση διάκρισης 
του διηγήματος.

Στην Κριτική Επιτροπή του 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΗΓΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ 
ΤΟΝ Ζ΄ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ «ΣΤΕΛΙΟΣ 

ΞΕΦΛΟΥΔΑΣ» ΜΕ ΘΕΜΑ «ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ»
Διαγωνισμού μετέχουν:

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

- Ο Ελπιδοφόρος Ιντζέμπε-
λης, συγγραφέας

- Η Δρ. Ευαγγελία Κανταρ-
τζή διευθύντρια του Μουσεί-
ου Σχολικής Ζωής και Εκπαί-
δευσης

- Η Αργυρώ Μουντάκη, φι-
λόλογος και συγγραφέας

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

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