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(Συνέχεια στη σελίδα 6) (Συνέχεια στη σελίδα 8)

Δεν μας έφταναν - ομιλώ για όλη την 
ανθρωπότητα - τα δεινά που μας επι-
σώρρευσε ο κορωνοϊός με όλες τις με-
ταλλαγές του, σαν αναπάντεχο φοβερό 
επιστέγασμα ξέσπασε και ο πόλεμος. 
Από τα πανάρχαια χρόνια το τρο-

μακτικό αυτό φαινόμενο με τις κατα-
στροφικές του συνέπειες, συντάραξε 
και τους λαούς και τους σοφούς τους. 
Ακόμα από τον Όμηρο με το μοναδι-
κό του κήρυγμα «εις οιωνός άριστος, 
αμύνεσθαι περί πάτρης» έως το «πατήρ 
πάντων πόλεμος» των αρχαίων, ακο-
λούθησαν οι Ρωμαίοι με το Si Pacem 
volant belum parat (αν θέλεις ειρήνη 
παρασκεύαζε πόλεμο) και ο λαός μας 
με το απλοϊκό μεν, αλλά καταπιεστικό 
του κήρυγμα «τρύγος-θέρος-πόλεμος» 
που σημαίνει πανδημία με συμμετοχή 

μικρών και μεγάλων. Εκείνος ο ορι-
σμός που έδωσαν οι σοφοί ότι «πόλε-
μος είναι η διά των όπλων συνέχιση 
των διαπραγματεύσεων για την ειρήνη» 
στους πολλούς αφήνει μια γεύση του-
λάχιστον κοροϊδίας.
Για ποια ειρήνη μιλάμε μέσα από τα 

αποκαΐδια μέσα από τις χιλιάδες των 
νεκρών μαχίμων και αμάχων και μέσα 
από τα ερείπια με σπαρμένη παντού 
τη φτώχεια και την ανέχεια. Πόλεμος 
ίσον οδύνη και αδιάκριτο γκρέμισμα 
των πάντων. Άθελα στο νου έρχεται 

εκείνος ο πίνακας ζωγραφικής το 
αριστούργημα του ζωγράφου Μαριέτ 
Λυντίζ: «Nie vinder Krieg» (όχι πια 
πόλεμος!).
Στα παλιότερα χρόνια στις Εισιτήριες 

εξετάσεις της Σχολής των Ευελπίδων 
στην έκθεση, που ήταν από τα κύρια 
εξεταστέα μαθήματα, είχε δοθεί ως 
θέμα «Τα αγαθά του πολέμου». Μας εί-
ναι άγνωστο, τι έγραψαν, οι έκπληκτοι 
υποψήφιοι που γνώριζαν από κοντά 
τόσο καλά τις εκατόμβες των νεκρών 
μαχίμων και αμάχων, τους σωρούς των 

ερειπίων και τις παντοειδείς ελλείψεις 
τροφίμων και ρούχων, τη βαριά φτώ-
χεια και την ανέχεια και όλα εκείνα 
τα «αγαθά» του πολέμου που από λίγο 
σε πολύ τα είχαν ζήσει, δηλαδή τον 
όλεθρο του πολέμου με τους χιλιάδες 
τραυματίες, τους αναπήρους, τις χήρες 
και τα ορφανά, τις ξεριζωμένες οικο-
γένειες με τις χαμένες περιουσίες και 
τα παντός είδους δεινά ατομικά και 
ομαδικά που δεν έχουν τέλος, βομ-
βαρδισμοί από ξηράς και από αέρα 
και το ξεσπίτωμα και η προσφυγιά 
γυναικοπαίδων γερόντων και ασθενών.
Τελικά ζητήσαμε να πληροφορηθού-

με, αν ο εμπνευστής του θέματος είχε 
διατελέσει τρόφιμος φρενοκομείου. 
Ατυχώς δεν το μάθαμε.

Χ.-

ΠΟΛΕΜΟΣ 

ΤΟ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΑΣ

Με αφορμή την παρουσίαση της ανθολογίας για το τρένο:  

Μια σημαντική συζήτηση
για τον ρόλο των σιδηροδρόμων

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

O Προοδευτικός Σύλλογος 
«Τα Καστέλλια»  και η εφημε-
ρίδα Καστελλιώτικα Νέα, διορ-
γάνωσαν την Τρίτη 22 Μαρτίου 
στο μεζεδοπωλείο Πόρτο Κάγιο 
στην Αγία Παρασκευή εκδή-
λωση για την παρουσίαση της 
Ανθολογίας με τα βραβευμένα 
διηγήματα του  ΣΤ’ Διαγωνι-
σμού Διηγήματος «Στέλιος Ξε-
φλούδας».

Ο ΣΤ΄ Διαγωνισμός πραγμα-
τοποιήθηκε σε συνεργασία με 
το Μουσείο Σχολικής Ζωής και 
Εκπαίδευσης και το literature.
gr και ανακοίνωσαν τα αποτε-
λέσματα του ΣΤ’ Διαγωνισμού 
Διηγήματος «Στέλιος Ξεφλού-
δας» που είχε ως θέμα «Το 
τρένο», ενώ ήδη «τρέχει» κι ο 
Ζ΄ Διαγωνισμός με θέμα «Το 
Κάστρο».

Με αφορμή την έκδοση 
πραγματοποιήθηκε μια πολύ 
σημαντική συζήτηση για το 
ρόλο των σιδηροδρόμων στην 
περιοχή μας αλλά και στην 
Ελλάδα γενικότερα και για το 
μέλλον του σιδηροδρομικού 
σταθμού Μπράλου και  της 
γραμμής Τιθορέα -Λιανοκλάδι. 

Ο Κώστας Στοφόρος, πρό-
εδρος του Προοοδευτικού 
Συλλόγου «Τα Καστέλλια» 
προλόγισε και συντόνισε τη 
συζήτηση, όπου αρχικά μί-
λησαν οι Νίκος Ι. Καρμοίρης 
και η Ντορέττα Αδαμάκη, οι 

οποίοι τιμήθηκαν με το πρώτο 
και το δεύτερο βραβείο του 
διαγωνισμού.

Ο κύριος Νίκος Τσίτσας, 
εκλεκτός συντοπίτης μας από 
τον Μπράλο, συλλέκτης, ερευ-
νητής αλλά και συγγραφέας 
βιβλίων για τα τρένα, μας πα-
ρουσίασε σπάνια ντοκουμέ-
ντα από την ιστορία των σι-
δηρδρόμων. 

Η Δρ. Οικονομολόγος-ιστο-
ρικός-εκδότρια Ζιζή Σαλίμπα 
(εκδόσεις «Θίνες) με αφορμή 
το σημαντικό έργο του Γιώρ-
γου Λιόλιου «Σιδηρόδρομος 
σφυρίζων εις την πεδιάδα» μί-
λησε για το ρόλο των τρένων 
και των σιδηροδρομικών δι-
κτύων στη χώρα μας, παρου-
σιάζοντας πολύ ενδιαφέροντα 
στοιχεία.

Η πρώην υπουργός Οικο-
νομικών Νάντια Βαλαβάνη, 
μίλησε τόσο για τη γενικότε-
ρη ιστορία των σιδηροδρό-
μων, εστιάζοντας στις αιτίες 
απαξίωσής τους, όσο και για 
προσωπικές εμπειρίες από 
την πολυετή δράση του συ-
ζύγου της και αείμνηστου Κα-
στελλιώτη Δήμου Τσακνιά, ο 
οποίος υπήρξε επί εικοσαετία 
νομικός σύμβουλος του Σω-
ματείου των Σιδηροδρομικών.

Ο κύριος Νικόλαος Πολυ-
ζώης από τον Σύλλογο Φί-
λων Σιδηροδρόμου, έκανε μια 

επίσης πολύ ενδιαφέρουσα 
τοποθέτηση και μας ενημέ-
ρωσε για τα προβλήματα που 
υπάρχουν στη λειτουργία των 
σιδηροδρόμων σε όλη την Ελ-
λάδα, ενώ επεσήμανε πως η 
Ιταλική εταιρεία που αγόρασε 
την ΤΡΑΙΝΟΣΕ επιδοτείται για 
τις άγονες γραμμές χωρίς να 
πράττει τα δέοντα.

Ο Δημήτριος Τζιβάρας, πρώ-
ην Δήμαρχος Παρνασσού, μας 
ενημέρωσε για τα όσα έχουν 
γίνει στην περιοχή μας και μας 
παρέδωσε μια σημαντική με-
λέτη του 2001 που αφορούσε 
στις «επιπτώσεις στην περιο-
χή από Αμφίκλεια έως Λαμία 
από την παράκαμψη της σιδη-
ροδρομικής γραμμής και τις 
προτεινόμενες λύσεις».

Ο παλαίμαχος μηχανοδη-
γός Παναγιώτης Ιατρόπουλος 
αναφέρθηκε κι αυτός στην 
ιστορία της γραμμής και στη 
μεγάλη σημασία που έχει η 
λειτουργία της για την ευρύ-
τερη περιοχή.

Υπήρξε γόνιμη συζήτηση, 
ακούστηκαν ενδιαφέρουσες 
προτάσεις και αποφασίστηκε 
να γίνουν προσπάθειες για 
ανάδειξη της σημασίας των 
σιδηροδρόμων σε συνεργα-
σία με άτομα και ομάδες από 
όλη την Ελλάδα.

Επίσης τέθηκε στο τραπέζι 
η πρόταση για μια μεγάλη εκ-
δήλωση το στον Σταθμό του 
Μπράλου.

Στην εκδήλωση –αν και εί-
χαν προσκληθεί εγκαίρως– 
οι βουλευτές Φωκίδας και 
Φθιώτιδας έλαμψαν δια της 

Η «ΟΙΚΙΑ ΚΑΡΑΠΛΗ»ΠΕΡΙΕΡΧΕΤΑΙ 
ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

- Εφορεία Αρχαιοτήτων του Νομού 
Φωκίδας - ΜΕ ΙΔΙΟΓΡΑΦΗ ΔΙΑΘΗΚΗ
Στις 12.1.2022 δημοσιεύτηκε η από 27-7-2015 ιδιόγραφη 

διαθήκη της Κατερίνας Γεωργίου Καραπλή, την οποία δημο-
σιεύουμε και έχει ως εξής:

«Σε περίπτωση θανάτου μου επιθυμώ τα εξής: η πετρόκτιστη 
οικία Καραπλή (1935) που βρίσκεται στα Καστέλλια Παρνασ-
σίδος του νομού Φωκίδος, επί της κεντρικής οδού του οικισμού 
(«Λεωφόρου Δωριέων»), νοτίως του Φωκικού Κηφισού, μαζί με 
το οικόπεδο που την περιβάλλει (έκτ. περίπου 2,200 στρεμμ.) 
και τα περιλαμβανόμενα σε αυτό μικρά προσκτίσματα (άλλοτε 
στάβλο /ορνιθώνα, φούρνο), καθώς και το ενδεχομένως σωζό-
μενο μέρος της παλαιότερης,παραδοσιακής, οικίας Καραπλή, 
επιθυμώ να περιέλθει στην Αρχαιολογική Υπηρεσία - Εφορεία 
Αρχαιοτήτων του Νομού Φωκίδος.
Το σύνολο επιθυμώ να χρησιμεύσει ως βάση (γραφεία, απο-

θηκευτικοί χώροι, εκθεσιακός χώρος ευρημάτων κ.λπ.) για 
αρχαιολογικές έρευνες βορείως του Παρνασσού και ειδικότερα 
στην περιοχή όπου τοποθετείται η αρχαία Δωρική Τετράπολις 
(Βόϊον, Κυτίνιον, Ερινεός, Πίνδος). Εννοείται,ότι αντικείμενο 
των ερευνών θα είναι και οι μεταγενέστερες περίοδοι (βυζα-
ντινή, μεταβυζαντινή, νεώτερη), δεδομένης μάλιστα και της 
χαρακτηριστικής αρχιτεκτονικής των σπιτιών, επηρεασμένης 
από τις ανάγκες της καλλιέργειας καπνού (δυστυχώς, στα 
Καστέλλια ελάχιστα δείγματα των σπιτιών αυτών σώζονται. 
Τα περισσότερα έχουν γίνει ...τσιμέντο). Δυστυχώς η περιοχή, 
μέχρι σήμερα, δεν έχει ερευνηθεί και μελετηθεί επαρκώς, 
παραμένοντας σε μεγάλο βαθμό σκιά του οπωσδήποτε γνωστό-
τερου χώρου των Δελφών και γενικότερα της νότιας πλευράς 
του Παρνασσού προς τα παράλια του Κορινθιακού κόλπου.
Επιθυμία μου είναι η παρακάτω οικία -σύμφωνα και με την 

ρητή επιθυμία του δημιουργού του αειμνήστου πατέρα μου 
Γεωργίου Βασιλείου Καραπλή, καθώς και της μητέρας και του 
αδελφού μου Βασιλείου Γεωργίου Καραπλή- να μη περιέλθη 
σε καμμία περίπτωση σε ιδιώτη, να μη πωληθή, να μη κατε-
δαφισθή είτε εν όλω είτε εν μέρει, να μη καταστραφή το τζάκι 
ούτε η κτιστή εγκατάσταση της κουζίνας, χαρακτηριστική της 
περιόδου της οικοδόμησης.
Επίσης, να μην αφαιρεθή η εντοιχισμένη δίπλα στην αυλό-

πορτα της εισόδου μαρμάρινη πλάκα με την επιγραφή «οικία 
Καραπλή - 1935». Ομοίως, να παραμείνουν ως έχουν οι εσωτε-
ρικοί τοίχοι του σπιτιού, η εσωτερική ξύλινη σκάλα, το πηγάδι 
και οι δύο αυλόπορτες (μονόφυλλη και δίφυλλη).
Επισημαίνω τέλος και την ιστορική σημασία της οικίας, 

δεδομένου ότι επί κατοχής διετέλεσε έδρα των ιταλικών και, 
εν συνεχεία, των γερμανικών τοπικών αρχών.
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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
ΚΩΣΤΑΣ

Ν. ΚΥΡΙΑΖΗΣ
Την 28-1-2022 μας άφησε 

χρόνους και ένας από τους λί-
γους Καστελλιώτες που συνέ-
τρεχε πάντα πρώτος δίνοντας 

το παρόν σε κάθε κοινωνική 
μας ανάγκη ο Κώστας Κυρια-
ζής. Σεμνός και πάντα πρό-
θυμος προσέφερε τον εαυτό 
του για κάθε εξυπηρέτηση. 
Γνώστης των αγροτικών ιδιο-
κτησιών σε έκταση και όρια 
στις περιπτώσεις διενέξεων ή 
αμφισβητήσεων επροσκαλείτο 
για να δώσει τη λύση που ήταν 
πάντα σοβαρή και αδέκαστη 
και γινόταν πάντοτε αποδεκτή 
από τα αντίπαλα μέρη.
Είχε την καλή τύχη μαζί με 

την Αγγελική Δελμούζου να 
ταιριάσουν σαν απόλυτο ζευ-
γάρι και μαζί με τα δυο τους 
παιδιά που απέκτησαν ν’ απο-
τελέσουν μια υποδειγματική οι-
κογένεια. Η αλήθεια είναι ότι 
με την απώλεια του το χωριό 
μας χάνει ένα από τους πιο 
επίλεκτους συμπολίτες μας.
Τα «Κ.Ν.» συλλυπούνται ολό-

θερμα την οικογένεια του που 
πρέπει να αισθάνεται υπερή-
φανη για το σύζυγο και πατέρα 
τους ευχόμενα να τον θυμού-
νται και να τον τιμούν όπως 
αιώνια του ταιριάζει.

Α.Χ.

ΑΘΑΝΑΣΙΑ Γ. ΠΡΟΒΙΑ 
-ΚΟΤΣΙΜΠΟΥ

Η Αθανασία Γ. Προβιά - Κο-
τσιμού έφυγε από τη ζωή την 
1 Μαρτίου 2022 στη μακρινή 

Αυστραλία όπου ζούσε,από τις 
αρχές της δεκαετίας του ’60, 
όταν παντρεύτηκε τον Αση-
μάκη Κοτσιμπό με καταγωγή 
από το Αποστολιά. Απόκτησαν 
δύο παιδιά τον Γιάννη και τον 
Γιώργο και ευτύχησαν να δουν 
και εγγόνια.

ΑΝΝΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Κηδέψαμε στις 19/02/2022 

την πολυαγαπημένη μας θεία 
Αννούλα Παπανικολάου.

Θεία μου ξεχώριζες για την 
καλοσύνη, την ευγένεια και την 
στήριξη που προσέφερες ανιδι-
οτελώς σε όλους μας. Πάντα 
καλοπροαίρετη, με ένα καλό 
λόγο, υπόδειγμα ήθους και ψυ-
χής, μία αληθινή Κυρία.
Εύχομαι θεία μου να βρείς 

ηρεμία και γαλήνη εκεί που 
πάς. 
Χέρι-χέρι με τον θείο Μάκη, 

όπως σας θυμάμαι μιά ζωή, να 
συνεχίσετε το ταξίδι σας.
Η ανιψιά σου
ΡΑΝΤΗ ΖΟΡΜΠΑ ΙΩΑΝΝΑ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ
Ο Γιώργος Καλλιμάνης γεν-

νήθηκε στη Σουβάλα στις 30 
Απριλίου 1945 από μία φτωχή 
οικογένεια. Από πολύ μικρή 
ηλικία εργαζόταν σε διάφορες 
εργασίες. Στην ηλικία των 20 
χρόνων έφυγε από τη Σουβάλα 
και ήρθε στα Καστέλλια. Το 
1967 παντρεύτηκε με την Ελέ-

νη Νικολάου Τρικούζα.
Για 37 ολόκληρα χρόνια 

δούλευε στα μεταλλεία βωξι-
τών Παρνασσού απ’ όπου πήρε 
και τη σύνταξή του. Αγωνίστη-
κε πολύ σκληρά στη ζωή του. 
Ήταν αγωνιστής ο πατέρας 
μας.  Με τη μητέρα μας Ελέ-
νη απόκτησε τρία παιδιά. Το 
Νίκο, το Θανάση και τη Μαρία. 
Και μετά τη σύνταξή του μας 
βοηθούσε όλους και μας συμ-

βούλευε συνέχεια. Ευτύχησε να 
δει τέσσερα εγγόνια τα οποία 
υπεραγαπούσε και τα χαιρόταν 
όσο τίποτε άλλο στον κόσμο. 
Για όλα αυτά σε ευχαριστούμε 
πατέρα. Τώρα να μας βλέπεις 
από εκεί ψηλά που είσαι και να 
μας προσέχεις Καλή ξεκούρα-
ση πατέρα.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ - 

ΚΟΥΛΟΥΡΗ
Στις 7 Μαρτίου 2022 έφυγε 

από τη ζωή, πλήρης ημερών, η 
Αναστασία Κουλούρη, το γένος 
Αθανασίου Αποστολοπούλου.

Η Αναστασία γεννήθηκε στα 
Καστέλλια, αλλά ήρθε στην 
Αθήνα σε μικρή ηλικία, κοντά 
στον αδελφό της Αλέκο, και 
έκτοτε, αν και αγαπούσε πολύ 
το χωριό και το επισκεπτόταν 
συχνά, έζησε όλη τη ζωή της 
εδώ, όπου και σπούδασε στο 
Δημοτικό και το Γυμνάσιο και 
φοίτησε στην Ανωτάτη Εμπο-
ρική.
Εργάστηκε αρκετά χρόνια ως 

μόνιμος υπάλληλος στο Υπουρ-
γείο Ναυτικών, από όπου πα-
ραιτήθηκε όταν γνώρισε και 
παντρεύτηκε τον Στέφανο Κου-
λούρη, με τον οποίο δημιούρ-
γησε μια εξαίρετη οικογένεια, 
δύο κόρες, καλούς γαμπρούς 
και τέσσερα εγγόνια.
Πολύ ευσεβής και ευσπλα-

χνική, φιλότιμη και πάντα πρό-
θυμη να προσφέρει σε όσους 
είχαν ανάγκη, ακόμη και σε 
μεγάλη ηλικία.
Ήταν πολύ αγαπητή και η 

απουσία της θα στοιχίσει σε 
όλους μας.
Έφυγε ήρεμη,  ανάμεσα 

στους αγαπημένους της.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα της 

Αττικής γης που την σκεπάζει. 
Η αδελφή της Ιφιγένεια

ΘΑΝΑΤΟΙ
– Πέθανε και κηδεύτηκε 

στα Καστέλλια στις 28 Ια-
νουαρίου 2022 ο Κώστας Ν. 
Κυριαζής, ετών 93.

– Πέθανε και κηδεύτηκε 
στα Καστέλλια στις 31 Ια-
νουαρίου ο Γιώργος Καλλι-
μάνης, ετών 77.

– Πέθανε και κηδεύτηκε 
στην Αθήνα στις 19 Φεβρου-
αρίου 2022 η Άννα σύζυγος 
Ευθυμίου Ν. Παπανικολά-
ου, ετών 93.

– Πέθανε στην Αθήνα και 
κηδεύτηκε στα Καστέλλια 
(Χλωμό) την 1η Φεβρουαρί-
ου 2022 η Δέσποινα Καραπα-
ναγιώτη, ετών 88.

– Πέθανε και κηδεύτηκε 
στην Αθήνα στις 7 Μαρτίου 

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.

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Άρχισαν οι απαλλοτριώσεις για τη διαπλάτυνση του 

δρόμου ΜΠΡΑΛΟΥ - ΑΜΦΙΣΣΑΣ που αφορούν και είκοσι 
συγχωριανούς μας που έχουν ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ λίγο πριν 
και μετά το ΕΓΓΛΕΖΙΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ.
Για πληροφορίες απευθυνθείτε στον Πρόεδρο της Τ.Κ. 

Καστελλίων.

2022 η Αναστασία (Τασία) 
Αποστολοπούλου – Κουλού-
ρη, ετών 99.

– Πέθανε στην Αθήνα στις 
12 Μαρτίου 2022 η Ελένη 
Αποστολοπούλου, σύζυγος 
του Θανάση και μητέρα του 
Θέμη και του Στέφανου 
Αποστολόπουλου, ετών 67.

– Πέθανε και κηδεύτη-
κε στην Αυστραλία την 1η 
Μαρτίου 2022 η Αθανασία Γ. 
Προβιά – Κοτσιμπού, ετών 
84.

– Πέθανε και κηδεύτηκε 
στην Αθήνα στις 14 Μαρτίου 
2022 η Σταματούλα Κουδού-
να, ετών 78.
Τα «Καστελλιώτικα Νέα» 

συλλυπούνται τους οικείους 
τους.

Το όμορφο αυτό χωριό κάποτε 
έσφυζε από ζωή σήμερα ερημιά... 
Μάρτης Απρίλης ήταν οι μήνες 
που ξεκινούσαν οι γεωργικές ερ-
γασίες σκαψίματα στα αμπέλια, βο-
τανίσματα, σκαλίσματα στα καπνά 
κλαδέματα μέχρι το σούρουπο όταν 
κατάκοποι έπαιρναν το δρόμο της 
επιστροφής... και μετά τον κάματο 
της ημέρας. Το βραδάκι στα καφε-
νεδάκια του χωριού που ήταν και 
πολλά εκείνη την εποχή για μία 
ώρα ξεκούρασης στο τραπέζι της 
δηλωτής.... Οι γυναίκες βέβαια στο 
σπίτι συνέχιζαν γιατί η μάνα δεν 

είχε ωράριο... μέχρι που άνοιξαν τα 
μεταλλεία και τα σπιτικά πήραν μία 
ανάσα.... Τον Απρίλη πού κατεξοχήν 
είναι ο μήνας του Πάσχα τα σπίτια 
μοσχοβολούσαν ασβέστη, αγιόκλη-
μα, και βασιλικό.....Τι να πρωτο-
θυμηθεί κανείς από εκείνη την 
εποχή....τα αποκριάτικα γλέντια.... 
την 25 Μαρτίου μέρα γιορτής για 
το χωριό..... (και φέτος όπως κάθε 
χρόνο τιμήθηκε η διπλή γιορτή με 
πανηγυρική δοξολογία για τον Ευ-
αγγελισμό της Θεοτόκου και ομι-
λία για την επέτειο του 1821 από 
τον πρόεδρο της κοινότητας) ή το 
Πάσχα πού πλήθος κόσμου συνέρ-
ρεαν στην Ευαγγελίστρια για τις 
ακολουθίες των παθών και τη χαρ-
μόσυνη είδηση της Ανάστασης του 
Κυρίου ... Και τη δεύτερη μέρα του 
Πάσχα τους χορούς στο προαύλιο 
της εκκλησίας, με το λεβεντόκορμο 
Παπαχαράλαμπο να σέρνει πρώτος 
το χορό.... ποιος δεν τα θυμάται 
όλα αυτά με νοσταλγία; Σήμερα 
βλέπεις εγκαταλελειμμένα σπίτια 
παράθυρα ερμητικά κλειστά, χορ-
ταριασμένες αυλές.... Γιατί πολλοί 
έφυγαν από τη ζωή, το ανθρώπινο 
δυναμικό μειώθηκε και όλα αυτά σε 
συνδυασμό με την πανδημία, τον 
συγκοινωνιακό αποκλεισμό, και την 
ακρίβεια δημιούργησαν δύσκολες 
επιπτώσεις σε όλους μας και ιδιαί-
τερα στα καταστήματα του χωριού 
μας.... Και εκεί που προσπαθούσα-
με να βάλουμε τη ζωή μας σε μία 
τάξη ο κορωνοϊός μας χτύπησε την 
πόρτα με πάμπολλα κρούσματα δη-
μιουργώντας αρνητική ψυχική επιρ-
ροή στη ζωή μας... Σ’ αυτή όμως 
τη δύσκολη περίοδο της νόσησης 
είχαμε την αμέριστη συμπαράστα-
ση της κυρίας Σοφίας, της Βάσιας 
και της Ηλιάνας των κοριτσιών του 
φαρμακείου... Πρόθυμες να μας 
εξυπηρετήσουν σε όποια απορία 
και ερώτηση τους απευθύναμε σε 
σχέση με τον κορωνοϊό... Εγώ προ-
σωπικά τους χρωστάω ένα μεγάλο 
μπράβο...Και τώρα που διανύουμε 
τον τρίτο χρόνο της πανδημίας, ας 
ευχηθούμε να τελειώνει αυτή η νο-
σηρή κατάσταση, οι άνθρωποι να 
νιώσουν ασφαλείς, να ξαναγεμίσει 
το χωριό επισκέπτες και να αποκτή-
σει την παλιά του αίγλη .... Πάντως 
εγώ υποστηρίζω ότι η ζωή τα χρόνια 
εκείνα παρά τις δυσκολίες ήταν 
ανέμελα και πιο όμορφα... στις αν-
θρώπινες δε σχέσεις κυριαρχούσε 
ο σεβασμός, η αγάπη, η καλοσύνη 
και η αλληλοεκτίμηση... μακάρι να 
ήταν όλα όπως «ΧΘΕΣ»....

Μ. Κόντου

Τα ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ του «ΧΘΕΣ» και του ΣΗΜΕΡΑ!

Για να θυμόμαστε...
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Αυτοί που μας έφυγαν

(Συνέχεια στη σελίδα 6)

ΑΠΟ ΤΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
Στις 1-2-22 έφυγε από κο-

ντά μας η Δέσποινα σε ηλικία 
88 ετών. Καταγόταν από τους 

Κομποτάδες Λαμίας και ήταν 
σύζυγος του συγχωριανού μας 
Σταύρου Καραπαναγιώτη.
Για επτά περίπου χρόνια έζη-

σαν στο χωριό μας και τα υπό-
λοιπα στην Αθήνα. Απέκτησαν 
τρία παιδιά την Παρασκευή, 
το Λευτέρη και το Νίκο. Ήταν 
ένας χαμογελαστός και καλο-
συνάτος άνθρωπος. Κηδεύτηκε 
στο χωριό μας στον Άγιο Αθα-
νάσιο Χλωμού.
Καλό σου ταξίδι Αγαπημένη 

μας Μητέρα.

ΕΛΕΝΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
Έφυγε από κοντά μας στις 

12 του Μάρτη 2022 η Ελένη 
Αποστολοπούλου, σύζυγος του 

Θανάση και μητέρα του Θέμη 
και Στέφανου Αποστολόπου-
λου.
Ας είναι αιώνια η μνήμη της.

* * *

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
ΣΤΗΝ ΕΛΕΝΗ

Από τον Ηλία Π. Πιπέλια

Ελ ένη
Ήσουν καλή, ήσουν χρυσή 

κι είχες τις χάρες όλες.
Πολυαγαπημένη για τη οικο-

γένειά σου και τον ευρύ κύκλο 
όσων ευτύχησαν να αισθαν-
θούν την θέρμη σου.
Ελένη της ευπροσηγορίας,

ΜΑΝΤΟΥΗΛΙΚΙΑ
Στην εποχή μας όσες και 

αν είναι οι γνώσεις του κα-
θενός συνανθρώπου μας και 
η θητεία του στις θετικές, τις 
φυσικές επιστήμες και την τε-
χνολογία, είναι αδύνατο να 
μην προσαρμόστηκε και να 
μη χρησιμοποίησε τα παρα-
ψυχολογικά λεγόμενα δρώ-
μενα ή υπερφυσικά ή μετα-
φυσικά όπως το ξεμάτιασμα 
(βασκανία) κλπ. Έστω και για 
μια φορά. Για τον πολύ κόσμο 
αυτή η παραψυχολογία είναι 
μια υπάρχουσα κατάσταση 
σαν φαινόμενο, που είτε το 
θέλουμε είτε όχι δεν μπορού-
με να μείνουμε απ’ έξω και να 
την αποφύγουμε. Συστηματικά 
με τα παραψυχολογικά φαινό-
μενα είχε απασχοληθεί ο αεί-
μνηστος Άγγελος Τανάγρας, 
ιδιαίτερα με τις ψυχοβολικές 
περιπτώσεις μετακινήσεως 
αντικειμένων (αυτόματοι πε-
τροβολισμοί, αυτόματο ανοι-
γοκλείσιμο του ζεμπιλιού της 
εξώπορτας κλπ.). Είναι τα λε-
γόμενα με μια ενιαία έκφραση 
μαντουηλίκια.
Και σαν μια πραγματική 

κατάσταση θα πρέπει, όπως 
έχουν τα πράγματα για τον 
πολύ κόσμο, να το ξεχωρί-
σουμε σε δύο κατηγορίες: Στα 
γιτέματα, στα οποία υπάγο-
νται τα ίδια τα ιτέματα και στα 
μάγια.

Τα Γιτέματα
Στα γιτέματα έχομε τα ίδια 

τα ιτέματα (σε κάθε ανάλογη 
περίπτωση) και τα ξόρκια, το 
ξεμάτιασμα και το ξέστριμμα. 
Όταν κάποιο άτομο ή παιδί 
παρουσίαζε κάποιο εξωτερικό 
πόνο, παρενέβαινε η θεοσταλ-
μένη γητεύτρα και προικισμέ-
νη γριά να το ιτέψει για να 
περάσει. Με μαυρομάνικο μα-
χαίρι σταύρωνε το πονεμένο 
μέρος, ιτεύοντάς το ψιθυρί-
ζοντας τα θεραπευτικά λόγια 
του γητέματος: «Έλα Χριστέ 
και Παναγιά και ούλοι οι Αγίοι 
Αποστόλοι» τρεις φορές, φτύ-
νοντας στον αέρα τρεις φορές 
και ο πόνος εξαφανιζόταν. Σε 
άλλες περιπτώσεις που στο 
ίτεμα χρειαζόταν ξόρκισμα, 
όπως στις περιπτώσεις που 
πρηζόταν ο βουβωνικός αδέ-
νας των παιδιών στη ρίζα του 
μηρού τους, τότε η γιαγιά ξε-
ματιάστρα το βράδυ, έπαιρνε 
το πονεμένο παιδί από το χέρι 
και έβγαιναν στο δρόμο (σε 
τρίστρατο). Έβαζε στην ποδιά 
της τρεις πέτρες και πετώντας 
τη μια πέτρα αριστερά στη 
μια στράτα ψιθύριζε το ξόρ-
κι: «Απόψε λούγκα κι αστέρια, 
ταχειά μου είδε λούγκα μου 
είδε αστέρια» και έφτυνε τρεις 
φορές. Το ίδιο επαναλάμβανε 
πετώντας και τη δεύτερη πέ-
τρα στον κεντρικό δρόμο, την 
τρίτη πέτρα δεξιά στον άλλο 
δρόμο και την άλλη μέρα η 
λούγκα εξαφανιζόταν.
Όταν όμως το μικρό παιδί 

με τη νέα οδοντοφυΐα άλλα-
ζε δόντια, το υποχρέωναν το 
βγαλμένο δόντι να το πετάξει 
στα κεραμίδια, λέγοντας το 
ξόρκι μόνο του τρεις φορές: 
«Να κουρούνα κόκκαλο και 
δομ’ σιδερέρνιο».
Όταν τα μεγάλα ζώα ημίονοι 

- όνοι και άλογα παρουσίαζαν 
βαριές αρρώστιες, όπως πλα-

ντάμ, πλαστήρι, σακαή κλπ. 
(στην πρώτη το ζώο έβγαζε 
αφρούς από το στόμα και 
δυσκολευόταν στις εισπνο-
ές, στη δεύτερη παρουσίαζαν 
κάτω από την κοιλιά στρογγυ-
λό όγκο σαν πλαστήρι, στην 
τρίτη πρηζόταν ο πρωκτός 
τους και δυσκολεύονταν να 
βγουν οι καβαλίνες) ή τα βο-
οειδή παρουσίαζαν αφθώδη 
πυρετό, τότε τα ξόρκια ήσαν 
ανάλογα και πολλά.
Το πιο συνηθέστερο που 

χρησιμοποιούσαν οι γητεύ-
τρες ήταν τούτο: «Ήταν μια 
σκύλα που είχε εννιά κουτά-
βια. Ψόφησε το ένα και έμει-
ναν οκτώ, ψόφησε και τ’ άλλο 
και έμειναν επτά. Ψοφάει και 
τ’ άλλο και έμειναν εξ, ψοφάει 
και το έκτο και έμειναν πέντε, 
ψόφησε το πέμπτο και έμει-
ναν τέσσερα, ψοφάει κι αυτό 
και έμειναν τρία, ψόφησε το 
τρίτο και έμειναν δύο, ψόφη-
σε κι αυτό και έμεινε ένα και 
ψόφησε κι αυτό και δεν έμεινε 
κανένα». Το έλεγε τρεις φορές 
ψιθυριστά και κάθε φορά που 
τελείωνε έφτυνε το πονεμένο 
μέρος τρεις φορές.

Βασκανία (μάτιασμα)
και ξόρκια

Τη βασκανία (μάτιασμα) την 
παραδέχεται και το Ευαγγέ-
λιο. Πολλοί είναι εκείνοι που 
χάνοντας τις δραστηριότητες, 
το κέφι και την όρεξή τους 
και αισθανόμενοι τάσεις λι-
ποθυμικές, διαπιστώνουν ότι 
είναι από κακό μάτι και είναι 
ματιασμένοι και ζητούν να 
ξεματιαστούν. Το ίδιο όταν 
διαπιστώνουν ότι κάποιο παιδί 
τους έχει τα ίδια συμπτώματα. 
Στο ξεμάτιασμα πάλι το λόγο 
έχουν ηλικιωμένες γυναίκες 
που πέρα από όλα τ’ άλλα 
γνωρίζουν και το αποκλειστι-
κό ξόρκι του ξεματιάσματος. 
Αυτό το διατηρούν απόρρη-
το, γιατί παραδέχονται, πως 
όταν το διαδώσουν χάνει την 
ιαματική αξία του. Παίρνουν 
ένα ποτήρι νερό και ένα μι-
κρό φλυτζάνι με λάδι. Έχουν 
μπροστά τους τον παθόντα ή 
και όχι και αφού βουτήξουν 
το δάχτυλό τους στο λάδι 
στάζουν τρεις σταγόνες μέσα 
στο ποτήρι ψιθυρίζοντας το 
ξόρκι σε κάθε σταγόνα που 
στάζει. Το πιο καθιερωμένο 
από τα ξόρκια ήταν αυτό: Δυο 
μάτια σε ματιάσανε τρία σε 
ξεματιάσανε. «Ιησούς Χριστός 
νικά και όλα τα κακά σκορπά» 
(τρις). «Άγιοι Ανάργυροι και 
θαυματουργοί επισκέψασθε 
της ασθενείας ημών δωρεάν 
ελάβατε δωρεάν δότε ημίν» 
(τρις). «Πάτερ ημών» (τρις). «5-
10-15-20-25-30-35-40» (τρις).
Αλλά εκτός αυτού υπάρχει 

πληθώρα ξορκιών τα οποία 
χρησιμοποιούνται. Ένα (το συ-
ντομότερο) είναι και το εξής:

«Έλα Χριστέ και Παναγιά κι 
Αγίοι Αποστόλοι όλοι». Εάν οι-
σταγόνες παραμείνουν μέσα 
στο νερό ατόφιες, όπως τις 
έσταξε η γητεύτρα, τότε αυτό 
σημαίνει ότι ό αναφερόμενος 
δεν ήταν ματιασμένος. Αν 
έστω και μια σταγόνα από τις 
τρεις διαλυθεί μέσα στο νερό 
είναι βέβαιο ότι ήταν ματια-
σμένος, αλλά αυτόματα ξε-
ματιάζεται με τη διάλυση της 

σταγόνας.
Ας σημειωθεί ότι το ξόρκι 

του ξεματιάσματος ποικίλλει 
από γητεύτρα σε γητεύτρα, 
δεν είναι το ίδιο. Για την προ-
φύλαξη προληπτικά από το 
μάτιασμα, έχουν επινοηθεί 
χίλια δυο προφυλακτικά. Το 
πιο συνηθέστερο είναι η μα-
τόχαντρα, ένα γυάλινο μάτι 
μπλε και άσπρο που από την 
αρχή το κρεμούν στην κούνια 
του νεογέννητου για να μην 
το πιάνει το κακό μάτι. Πα-
λιότερα όσες γριές είχαν την 
υποψία ότι το μάτι τους πιάνει, 
όταν βρίσκονταν κοντά σε μι-
κρά παιδιά προσπαθούσαν να 
τα φτύσουν στο στόμα, για να 
μην τα πιάσει το μάτι τους και 
βασκαθούν.

Το ξέστριμμα
Ένα ακόμα από τα αθέλη-

τα ψυχικά παθήματα ήταν και 
το ξέστριμμα. Αρκούσε ένα 
απότομο εξωτερικό γεγονός 
λυπηρό ή χαρμόσυνο ή ένα 
απότομο βροντερό γεγονός 
για να ξεστριφτεί ο παθών. 
Όταν ξεστριβόταν έχανε τον 
κόσμο του. Παράπαιε κυριολε-
κτικά πέρα από τα ανθρώπινα 
ζύγια του τα σημαντικά και τα 
πνευματικά και ήτο έρμαιο, 
άτομο αρρωστημένο.
Η θεραπεία του ξεστριμμέ-

νου ήταν το στρίψιμο που γι-
νόταν είτε στη μασχάλη είτε 
στον αφαλό του. Ο γητευτής 
στην μεν μασχάλη έστριβε το 
μασχαλιαίο νεύρο τέσσερις με 
πέντε φορές ή τον αφαλό του 
παθόντος και το άτομο επα-
νερχόταν στη φυσική του ροή.
Το στρίψιμο όμως δεν το 

γνώριζε ο καθένας αλλά επι-
τηδευμένοι ξεστριφτάδες. Από 
το δίπλα χωριό τέτοιοι ήσαν 
από τους άντρες ο Κατζάκης 
(Νικόλαος Κωνσταντίνου Κά-
τζος) και από τις γυναίκες η 
Περδίκαινα (Χρυσάνθη σύζυ-
γος Κων/νου Περδίκη) από δε 
το Λυκόρραχο από τους άντρες 
ο Μπουσνόγιαννος (Ιωάννης 
Αθανασίου Αποστολόπουλος) 
και από τις γυναίκες η Στέργι-
να Αλεξάνδρα σύζυγος Στέρ-
γιου Στεργιόπουλου. Υπήρχαν 
βέβαια και πολλές γητεύτρες 
περιστασιακές.
Η Ορθόδοξη Εκκλησία στα 

Μηναία της περιλαμβάνει και 
ευχές για τη βασκανία της Πα-
ναγίας, του Μεγάλου Βασιλεί-
ου, του Οσίου Αρσενίου, του 
Αγίου Κυπριανού, του Ιωάννου 
του Χρυσοστόμου και της Αγί-
ας Μεγαλομάρτυρος Ξενίας, 
αλλά και ιδιαίτερη ευχή που 
συνοδεύεται με τροπάρια.
Εδώ τελειώσαμε με την πρώ-

τη κατηγορία από τα μαντου-
ηλίκια. Απομένει και η άλλη 
κατηγορία τους τα Μάγια.

Τα Μάγια
Εδώ τα πράγματα μπαίνουν 

σ’ έναν άλλο τομέα που πρυ-
τανεύει το μίσος και η κακία.
Τα μάγια ήταν αποκλειστικά 

έργο γυναικείο. Ποτέ κανένας 
άνδρας δεν ασχολήθηκε με τα 
μάγια. Όμως οι γυναίκες, έχο-
ντας πιο έντονη την έκφρα-
ση της κακίας και του μίσους, 
το πάθος τους τις οδηγούσε 
στο απόκοσμο. Τα μάγια είναι 
ένας ολόκληρος λαβύρινθος 

Ελένη της προσφοράς ακόμη 
και στην επιθανάτιο κλίνη,
Ελένη της αξιοπρέπειας απέ-

ναντι στο μοιραίο,
Ελένη του προσώπου με το 

αβίαστο χαμόγελο, καθρέφτη 
μιας πάλλευκης ψυχής,
Ελένη, όνομα μυθικό που 

σου κληροδότησε τη χάρη του.
Εκείνοι που απολαμβάνουν 

καθολικής συμπάθειας, συνή-
θως, χαρακτηρίζονται ασημα-
ντότητες, καθώς πρέπει να μην 
έχεις αιχμηρές γωνίες χαρα-
κτήρα για να γίνεσαι ευρέως  
αποδεκτός. 
Εδώ βρισκόταν το έμφυτο 

χάρισμά σου: αν και είχες 
ισχυρές προσωπικές θέσεις 
ήσουν παγκοίνως αγαπητή για-
τί η προσωπικότητά σου δεν 
δημιουργούσε εντάσεις. 
Κόρη της Ηπείρου, σπάνιος 

ανθός, «άνθισες» στον κήπο 
μιας εξαίρετης οικογένειας 
ενός τόπου ακεραίων ανθρώ-
πων με ονομαστή ευθύτητα. 
Απλών, μέσων νοικοκύρηδων, 
που όμως διέθεταν ισχυρή αί-
σθηση ταυτότητος, κι αυτή με-
ταφραζόταν σε αξίες, κι εκεί-
νες γεννούσαν στάση ζωής η 
οποία σε προίκισε με όλα σου 
τα προτερήματα.
Μονάκριβη και ακριβή, μο-

ναχοκόρη ανάμεσα σε έξι 
αδερφούς.

«Η κοπέλα μου» έλεγε με-
λίρρυτα με στοργή και αγά-
πη η μανούλα σου, η οποία 
σκλάβωνε τους πάντες με τις 
πολυποίκιλες εκδηλώσεις κα-
λοσύνης της. 
Κι όταν συνδέθηκες με τον 

Θανάση, ομόρφυνες τον κήπο 
και της δικής μας, ευρύτερης  
οικογένειας.
Ήσασταν οι πρώτοι από 

τον κύκλο που δημιουργήσατε 
οικογένεια και σας καμαρώ-
ναμε. Το φιλόξενο σπίτι σας, 
με σένα να τρέχεις πότε-πότε 
στην κρεβατοκάμαρα με την 
κούνια του Θέμη, υπήρξε το 
καταφύγιο μας για περιστάσεις 
μιας δύσκολης νεότητας όπου 
δεν ήταν όλα, όπως σήμερα, 
πλουσιοπάροχα. 
Αλλά και στην πορεία του 

βίου, υπήρξες εκείνη η οποία 
με τη βαθύτερη ενσυναίσθη-
ση θα άκουγε τα εσώψυχα. Γι’ 
αυτό, ένα «ευχαριστώ» δεν εί-
ναι αρκετό για να πάρεις μαζί 
σου. Καθώς είσαι η πρώτη της 
γενιάς μας που «αναχωρεί», 
αλλοίμονο..., μόλις μετά τα τε-
λευταία σου γενέθλια, παίρνεις 
μαζί σου και το κομμάτι  εκείνο 
της ψυχής των νεανικών μας 
χρόνων που έμεινε ανέπαφο. 
Υπήρξαμε τυχεροί που σε εί-
χαμε δίπλα μας.
Τώρα, δίπλα τους θα σε 

έχουν ο πατέρας σου, που νε-
αρότατη έχασες, η μητέρα σου, 
ο αδερφός σου, τα πρώιμα χα-
μένα ανίψια σου. Για μας, θα 
μείνεις αλησμόνητη. 
Ένας που με σοφία απλο-

ποιεί τις περιπλοκότητες όρισε 
ότι όλα τα ανθρώπινα δεν εκ-
πορεύονται παρά από την λα-
χτάρα μας να αγαπήσουμε και 
να αγαπηθούμε.
Η οικογένεια σου πιστοποιεί 

το πρώτο.
Και οι πληγωμένες καρδιές 

που με συντριβή σε αποχαιρε-
τούν δίνουν την απάντηση για 
το δεύτερο.
Καλό σου Ταξίδι

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΣΟΙ 
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΓΧΩΡΙΑ-
ΝΟΥΣ ΜΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣ-
ΤΕΣ ΤΩΝ «Κ.Ν.» ΤΟ 
ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ 
ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΥΝ ΣΥ-
ΝΕΡΓΑΣΙΕΣ Ή ΕΠΙΣΤΟ-
ΛΕΣ ΠΟΥ ΝΑ ΣΧΕΤΙΖΟ-
ΝΤΑΙ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 
ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ.
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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.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ (ΝΤΑΝΗ) ΧΑΡ. ΣΤΟΦΟΡΟΥ
Νευροχειρουργός

Η Κωνσταντία Χ. Στοφόρου, MD PhD, νευροχειρουρ-
γός είναι κόρη του ψυχιάτρου Χαράλαμπου (Μπάμπη) 
Στοφόρου και της καρδιολόγου Ουρανίας Στοφόρου.

Διαθέτει ένα πλούσιο και άκρως ενδιαφέρον βιογρα-
φικό του οποίου μέρος δημοσιεύουμε ως έχει,πλην 
των εξειδικεύσεων, δημοσιεύσεων,βιβλίων, ανακοινώ-
σεων σε Συνέδρια και άλλες επιστημονικές δραστηρι-
ότητες τις οποίες απλώς αναφέρουμε.

Τα «Καστελλιώτικα Νέα» έχουν και στοπαρελθόν 
ασχοληθεί και δημοσιεύσει σχετικά και έχουν αναφερ-
θεί στην επιστημονική και κοινωνική της προσφορά.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
• Ημερομηνία Γέννησης: 25 Μαίου 1967
• Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμη-Τρία (3) παιδιά
• Διεύθυνση Ιατρείου: Μυκηνών 3, Χαλάνδρι, 3οςό-

ροφος 15233
• Τηλ: 210 8046430 -6977602957
• E-mail: dr.stoforou@gmail.com
• Web site: www.neurosurgerystoforou.com
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ
• Απόφοιτος 4ου Λυκείου Τρικάλων Θεσσαλίας με 

Γενικό Βαθμό 19.11/13 και εισαγωγή μέσω τωv Παvελ-
ληvίωv Γενικών Εξετάσεων στo Τμήμα Ιατρικής τoυ 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
Σεπτέμβριος 1985). Μετεγγραφή (λόγω αδελφού) στην 
Ιατρική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης. 

• Ξένες γλώσσες: Αγγλική: Διπλώματα “First Certifi cate 
in English”, Cambridge (1979), «ΤΟΕFL» (1980) Γαλλική: 
«Certifi cat de la langue française» (1979), «Sorbonne 
I» (1980). 

• Πτυχιούχος Ιατρικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης ( Ιούλιος 1991) 

• Κάτοχος τίτλου USMLE-ECFMG, ΗΠΑ (1997) 
• Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστρι-

ακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2003) 
Διδακτορική Διατριβή με τίτλο «Μελέτη, με την 

τεχνική της μικροδιάλυσης, των ιστικών ποιοτικών 
και ποσοτικών μεταβολών, νευροτοξικών ουσιών και 
παραγόντων που υποδηλώνουν νευροτοξικότητα, σε 
πειραματικό πρότυπο ισχαιμίας και νευροπροστασίας 
του νωτιαίου μυελού.» 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ
• Υπηρεσία Υπαίθρου, Κέντρο Υγείας Σκιάθου (1993-

1994) 
• Ειδικευόμενη Νευροχειρουργός, Νευροχειρουργι-

κή Κλινική ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς», ΓΝΑ «ΚΑΤ», ΓΝΑ «Ο 
Ευαγγελισμός» (1995-2001) 

• Επιστημονική Συνεργάτιδα Πανεπιστημιακής Νευ-
ροχειρουργικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Ο Ευαγγελι-
σμός» (2001-2003) 

• Clinical Fellow Neuroendocrine Unit, Massachusetts 
General Hospital, Πανεπιστήμιο Harvard, Βοστώνη, 
ΗΠΑ (1992-1993) 

• Chef de Clinique, Νευροχειρουργικής Κλινικής, 
Νοσοκομείο Lariboisiere, Παρίσι, Γαλλία (2003-2004) 

• Διευθύντρια Νευροχειρουργικού Τμήματος Ομίλου 
Euromedica – Ιδιωτικό Επάγγελμα (2004-2008) 

• Επιμελήτρια Πανεπιστημιακής Νευροχειρουργικής 
Κλινικής ΠΓΝ Πατρών (2008-2009) (Συνέχεια στη σελίδα 7)

• Επιμελήτρια Πανεπιστημιακής Νευροχειρουργικής 
Κλινικής ΓΝΑ ΚΑΤ (2009-2012) 

• Υπεύθυνη Νευροχειρουργικού τμήματος Hygeia 
Hospital Τίρανα, Αλβανία (2013-2016) 

• Ελεύθερη Επαγγελματίας – Διευθύντρια NeuroCure-
Κέντρου Προηγμένης Χειρουργικής Εγκεφάλου και 
Σπονδυλικής Στήλης (2012-) 

• Συνεργάτιδα Νευροχειρουργός Ομίλων ΥΓΕΙΑ – 
ΜΗΤΕΡΑ, Ιατρικού Κέντρου, Βιοκλινικής (2012-) 

• Αναπληρώτρια Διευθύντρια Νευροχειρουργικής 
Νοσοκομείου Μετροπόλιταν (2019-2020) 

• Διευθύντρια Νευροχειρουργικής Νοσοκομείου Με-
τροπόλιταν (2020-2021) 

• Διευθύνουσα Σύμβουλος Ψυχιατρικής Κλινικής 
«Οίκος Γαλήνης Η Αγία Αναστασία – Χ. Στοφόρου Μον. 
ΑΕ» (2020 - σήμερα) 

• Επικεφαλής Ομάδας Νευροχειρουργών Ερρίκος 
Ντυνάν HC, (2020 -2022) 

• Πρόεδρος Κληροδοτήματος Γεωργίου και Ελένης 
Γύρα (2021 -σήμερα) 

• Διευθύντρια Γ’ Νευροχειρουργικής Κλινικής Ερρί-
κος Ντυνάν HC (2022-σήμερα)

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ WORKSHOPS
• Μικροχειρουργικής - Ελάχιστα επεμβατικών τεχνι-

κών κρανίου
• Σπονδυλικής στήλης
• Ενδοσκοπικά
• Ακτινοχειρουργική
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ/ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
• Νευροχειρουργική Ογκολογία Εγκεφάλου, Σπονδυ-

λικής Στήλης, Βάσης Κρανίου 
• Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική Σπονδυλικής 

Στήλης 
• Ενδοσκοπική Χειρουργική Υπόφυσης, Βάσης κρα-

νίου και Σπονδυλικής στήλης 
• Μικροχειρουργική, Νευροενδοσκόπιση, Νευροπο-

λοήγηση Εγκεφάλου Και Σπονδυλικής Στήλης 
ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ-ΙΑΤΡΙΚΩΝ 

ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 
1. Μέλος Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 
2. Π. Μέλος του Βρετανικού Ιατρικού Συλλόγου 

(General Medical Council)
3. Μέλος του Γαλλικού Ιατρικού Συλλόγου (Ordre des 

Médecins, Conceil Departmental de la Ville de Paris)
4. Μέλος της Ελληνικής Νευροχειρουργικής Εται-

ρείας
5. Μέλος AANS (American Association of Neurological 

Surgeons)
6. Μέλος CNS –Congress of Neurological Surgeons-

Tumor Section
7. Μέλος European Association of Neurological 

Surgeons (EANS)
8. Μέλος European Skull Base Society (ESBS)
9. Μέλος Ιατρικού Συλλόγου Τρικάλων
Έχει δημοσιεύσει πολλές επιστημονικές εργασίες, 

έχει εκδόσει 2 βιβλία, 9 επιστημονικές ανακοινώσεις 
σε Διεθνή και 16 σε Ελληνικά Συνέδρια και έχει πα-
ρακολουθήσει αριθμό εξειδικεύσεων. Υπήρξε ακόμη 
ομιλήτρια σε Ημερίδες, Συνέδρια και Εκπαιδευτικά 
Μαθήματα.

ΤΟ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΣΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ
Γνωριμία με τον Οργανισμό Διατροφής και Περιβάλλοντος «Ηλέσιον»

Το δικό μας «σπίτι»
«Σ’ έναν τόπο με καθαρό αέρα, 

μακρά Ιστορία και σπάνιο φυσικό 
πλούτο, αποφασίσαμε να χτίσου-
με το δικό μας «σπίτι», μετά από 
δεκατρία χρόνια λειτουργίας του 
Οργ. Διατροφής και Περιβάλλο-
ντος «Ηλέσιον» και περισσότερα 
από σαράντα χρόνια έρευνας.
Στη σκιά της Ακρόπολης των 

Δωριέων, στα υψίπεδα της επι-
βλητικής Γκιώνας και του περή-
φανου Παρνασσού, στην καρδιά 
του χωριού των διανοουμένων, 
τα Καστέλλια Δελφών (Φωκίδας), 
υπάρχει ένα εντυπωσιακό πέτρι-
νο κτίριο, που στο πέρασμα των 
ετών υπήρξε σημείο αναφοράς 
και σ’ αυτό επιλέξαμε να στε-
γάσουμε το οινοποιείο του Οργ. 
Ηλέσιον.
Κάθε του πέτρα έχει να πει και 

μια ιστορία. Κάθε του σπιθαμή 
είναι γεμάτη ελπίδες, όνειρα, ικα-
νοποίηση, χαρά, αλλά και μόχθο, 
πόνο, δάκρυα κι αγωνία.
Μια μοίρα θαρρείς κοινή με εκεί-

νη του Ηλέσιον. Γι’ αυτό και το 
αγαπήσαμε διπλά.
Ο χρόνος και οι καιρικές συν-

θήκες, είχαν μαζί του σχέσεις 
πάθους και έτσι χρειάστηκε να 
δουλέψουμε πάρα πολύ, ώστε να 
ανακαινιστεί και να μετατραπεί σε 
οινοποιείο. Είμαστε συγκινημένοι 
που παρά τις αντιξοότητες κα-
τορθώσαμε να του ξαναχαρίσουμε 
τη νιότη, ενώ παράλληλα έμεινε 
ζωντανή η Ιστορία του.
Οι ντόπιοι μας υποδέχθηκαν με 

ζεστασιά και όταν έμαθαν τα σχέ-
δια μας χάρηκαν. Αλήθεια, αυτή 
η ομάδα που έφτασε στα μέρη 
τους, το έκανε για καλό. Για την 
ζωή που πρέπει να συνεχιστεί, 
για την αγάπη στη φύση και στην 
παράδοση. Για τον άνθρωπο.
Σ’ ετούτο εδώ το καινοτόμο 

οινοποιείο θα «γεννιούνται» στο 
εξής οι φυσικοί, βιολογικοί άκρα-
τοι οίνοι μας, με βάση τα αρχαιο-
ελληνικά πρότυπα, το Ειδύλλι και 
το Σταφυλόμελο, από βιολογικές, 
τοπικές ελληνικές ποικιλίες και 
άγρια γηγενή αμπέλια τα οποία 
θα αναγεννήσουμε.
Είναι για μας πολύ σημαντικό 

το γεγονός ότι πλέον θα κάνουμε 
οινοποίηση σε έναν δικό μας χώρο, 
έχοντας τον απόλυτο έλεγχο της 
παραγωγής και των πιστοποιή-

σεων.
Πάντα υπό την επίβλεψη του 

θεού Διόνυσου και με την μουσική 
υπόκρουση και τους χορούς της 
κουστωδίας του, που θα χαρίσουν 
στα τελικά προϊόντα τις προϋπο-
θέσεις του «ευ ζην»!
Να σημειώσουμε ότι, τον πίνα-

κα που κοσμεί το οινοποιείο μας, 
δημιούργησε για μας ο εξαιρετικός 
ντόπιος ζωγράφος Τριαντάφυλλος 
Ελευθερίου, μετά από δικό μας 
κάλεσμα και τον ευχαριστούμε 
θερμά».

Μια γόνιμη... μήτρα
«γέννησε» τον Οργ. ΗΛΕΣΙΟΝ

«ΗΛΕΣΙΟΝ» Έχει λίγα γράμματα 
από τη λέξη «φύση» είναι όμως 
βγαλμένο από την καρδιά της και 
έρχεται από τα παλιά με την θε-
τική αύρα ενός καινούργιου φίλου!
Η ανάγκη της συλλογικής δρα-

στηριότητας υπέρ της σωστής Δι-
ατροφής, του Περιβάλλοντος, των 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, 
της Βιοποικιλότητας, των Οίκο - 
Κοινοτήτων και του Αγροτουρι-
σμού, είναι η γόνιμη «μήτρα» που 
γέννησε τον Οργανισμό Διατρο-
φής και Περιβάλλοντος «Ηλέσιον».
Είδε το πρώτο φως του ήλιου 

το 2008, όμως ωριμάζει σαν καλό 
κρασί στο «κελάρι» της ζωής εδώ 
και 40 χρόνια !
Οι εμπνευστές -και ιδρυτές του- 

όλο αυτό το διάστημα εργάζονται 
ακούραστα για τον προσδιορισμό 
της ξεχωριστής ταυτότητας του 
και το... ειδικό βάρος της υπογρα-
φής του.
Οι γνώσεις τους έχουν δοκιμα-

στεί στην πράξη, με ολοκληρω-
μένες απαντήσεις και επιτυχείς 
εφαρμογές στην διατροφή, σε κρί-
σιμα ζητήματα διαχείρισης οικοσυ-
στημάτων και των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, προστασίας της 
βιοποικιλότητας και των φυσικών 
πόρων, συμβάλλοντας στην προ-
στασία της αειφορίας της φύσης 
και την ανάπτυξη της στον άν-
θρωπο.
Την ομάδα του Οργ. Ηλέσιον 

απαρτίζουν άνθρωποι ευαίσθη-
τοι σε περιβαλλοντικά ζητήματα. 
Στόχος όλων μαζί είναι να προ-
στατεύσουν την διατροφή μας, 
το περιβάλλον, σαν κοινωνικό και 
συλλογικό αγαθό, να ασκήσουν 
τον έλεγχο στην πολιτεία και να 
βάλουν εμπόδια στην κερδοσκο-

πία, δείχνοντας μια εναλλακτική 
λύση σε όσους λαμβάνουν κρίσιμες 
αποφάσεις για την ίδια την ποιό-
τητα της ανθρώπινης ζωής.
Προβάλλοντας την αξία της 

εμπειρίας των προγόνων μας (πα-
ράδοση), την αναγκαιότητα της 
φύσης, την αξία της ποικιλίας, το 
δικαίωμα στη ζωή, ο Οργ. Ηλέσιον 
αγγίζει τη συνείδηση κάθε ευαι-
σθητοποιημένου πολίτη.
Οι μελετητές του Οργ. Ηλέσιον, 

αφού εμβάθυναν στους αρχαίους 
και παραδοσιακούς τρόπους πα-
ραγωγής και τις εμπειρίες των 
προγόνων μας, στη συνέχεια με-
λέτησαν στις σημερινές τεχνολο-
γικές δυνατότητες και σχεδίασαν 
προϊόντα, που να συνάδουν με 
αυτά της μεσογειακής διατροφής, 
με ζωογόνο πυρήνα την «δύναμη 
του σπόρου» και πολλά από τα 
συστατικά των παλαιών και αρ-
χαίων προϊόντων.
Οι βασικές αυτές παραγωγικές 

διαδικασίες είναι:
• Η πρωτογενής παραγωγή 

των καρπών γίνεται με φυσικό 
τρόπο και χωρίς τεχνικά χημικά 
λιπάσματα ή φυτοφάρμακα.

• Η συλλογή των αγαθών γί-
νεται αφού ωριμάσει πλήρως ο 
σπόρος τους.

• Η δευτερογενής παραγω-
γή γίνεται με τη συμμετοχή των 
σπόρων στη διαδικασία επεξερ-
γασίας, σε χρόνο αρκετό ώστε να 
παραδώσουν με την όσμωση την 
«δύναμή» τους στο σώμα του προ-
ϊόντος.

• Επίσης, προϋπόθεση είναι η 
χρήση μόνον φυσικών πρώτων 
υλών (είτε βιολογικών), η θερμική 
επεξεργασία σε χαμηλές θερμο-
κρασίες και η φυσική συντήρηση 
τους χωρίς ακρότητες.
Η δυναμική των προϊόντων

του Οργ. Ηλέσιον
Τα προϊόντα του Οργανισμού 

Διατροφής και Περιβάλλοντος 
«Ηλέσιον», γίνονται με μεράκι και 
πολύ αγάπη για τον Άνθρωπο και 
την Φύση. Χωρίς προσθήκη χημι-
κών, χωρίς αφαίρεση θρεπτικών 
ουσιών και με την μικρότερη δυ-
νατή παρέμβαση.
Στόχος μας είναι η διάσωση, 

διατήρηση και διάδοση της Δια-
τροφικής μας Κληρονομιάς, η συ-
νέχιση της Ζωής, η διαφύλαξη του 
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Το πόσιμο νερό του χωριού μας
Όπως είναι γνωστό από 1-1-

21 ισχύει η νέα τιμολογιακή 
πολιτική που αποφασίσθηκε 
από τη ΔΕΥΕΑ/Δ. Δελφών και 
αφορά το πόσιμο νερό ολόκλη-
ρου του Δήμου. Σε ό,τι αφορά 
τα νέα τιμολόγια του νερού οι 
κάτοικοι του χωριού μας εξέ-
φρασαν επιφυλάξεις για τις 
νέες χρεώσεις που περιέχει 
και διατύπωσαν προτάσεις για 
τη βελτίωσή της που αφορούν 
την αύξηση των πάγιων τελών 
από 29 σε 45 ευρώ, το τέλος 
ομβρίων υδάτων 20% επί της 
κατανάλωσης νερού και την 
πληρωμή του νερού για όλο το 
χρόνο αντί των πέντε καλοκαι-
ρινών μηνών που πληρώναμε 
μέχρι το 2020.
Τα αιτήματα των χωριανών 

μας διαβιβάσθηκαν στο Δ. 
Δελφών και την ΔΕΥΑ. Προς 
το παρόν δε γνωρίζουμε εάν 
τα αιτήματα των χωριανών μας 
εξετάσθηκαν και ποιά απόφα-
ση ελήφθη, αν και έχει περάσει 
διάστημα περίπου έξι μηνών.
Προφανώς αιτήματα 70 Δη-

μοτών δεν είναι άξια λόγου 
για το Δήμο Δελφών ώστε να 
αποφασίσει έγκαιρα για την 
τύχη τους. Η εφημερίδα μας 
αναμένει τον πρώτο 4μηνιαίο 
λογαριασμό του 2021 για να 
επανέλθει επί του θέματος.
Επίσης ένα ακόμη σοβαρό 

πρόβλημα που αφορά αρκε-
τούς συγχωριανούς μας είναι 
οι αυξημένοι λογαριασμοί του 
2020, ίσως και παλαιότερων 
ετών που λόγω υψηλού κό-
στους, ακόμη και πάνω από 
1000 ευρώ, αδυνατούν να 
τους εξοφλήσουν στο σύνολό 
τους. Για τους λογαριασμούς 
αυτούς ελήφθη απόφαση από 
το Τ.Σ. του χωριού μας με ρεα-
λιστικές προτάσεις για μείωσή 
τους σε λογικά επίπεδα ώστε 
να είναι δυνατή η εξόφλησή 

τους.
Με αυτό τον τρόπο και η 

ΔΕΥΑ θα εισπράξει τα νέα 
οφειλόμενα ποσά και θα κλεί-
σουν οριστικά οι εκκρεμότη-
τες.
Οι εκκρεμότητες αυτές οφεί-

λονται στην υψηλή τιμολόγη-
ση που εφαρμόσθηκε το 2007 
από τον τότε Δήμο Γραβιάς 
λόγω έλλειψης νερού και συ-
νεχίστηκε δυστυχώς χωρίς να 
υπάρχει λόγος μέχρι το 2020. 
Πέραν των προβλημάτων με 
τους λογαριασμούς ένα άλλο 
σοβαρό πρόβλημα που μπορεί 
να αντιμετωπίσουμε τα επό-
μενα χρόνια είναι η έλλειψη 
νερού. Να μην ξεχνάμε ότι από 
τις πηγές της Καλοσκοπής 
λαμβάνουμε το νερό που πλε-
ονάζει, και αν λάβουμε υπόψη 
μας τα θερμά καλοκαίρια που 
αναμένουμε, δεν αποκλείεται 
να αντιμετωπίσουμε έλλειψη 
νερού.
Για το λόγο αυτό είναι απα-

ραίτητο στο δίκτυο του χωριού 
μας να εισαχθεί σταδιακά και 
το νερό από τις παλιές πηγές 
που βρίσκονται στην περιοχή 
του χωριού μας που εγκατα-
λείφθηκαν για διάφορους λό-
γους (Γεωλογικούς, Μεταλλευ-
τικούς κ.α.).
Επειδή οι πηγές αυτές πρέ-

πει να ληφθούν έγκαιρα οι 
αναγκαίες αποφάσεις για τον 
καθαρισμό τους και ότι άλλο 
απαιτείται, λαμβάνοντες υπό-
ψη και την από το 2016 από-
φαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης που αναφέρεται 
στο υπόψη θέμα και το οποίο 
έχουμε θίξει σε προηγούμενο 
φύλλο.
Τέλος να μην ξεχάσουμε ότι 

ένα μικρό τμήμα του δικτύου 
του χωριού μας είναι ακόμη 
με αμιαντοσωλήνες.

Του Συνεργάτη μας

Το Διοικητικό Συμβούλιο
του Προοδευτικού Συλλόγου

«Τα Καστέλλια» και τα «Καστελ-
λιώτικα Νέα» εύχονται

στους απανταχού Κα στελ λιώ τες
Κα λό Πάσχα

ΙΔ. Λέξεις με
«Καστελλιώτικη προφορά
στα «Καστελλιώτικα»

Α
Αηκουστούμε
Ακρης κι ακρής

Αλνού
Άμπολη
Αμπουργιά
Απολ’τά
Αρή/αμπολή

Β
Βγήκι/βαίναν
Βοδοδέρναμε
Βόίδια
Βολεί
Γ

Γενωτές
Γείρουμε
Γμάρια
Γρούνια
Δ

Διάτες
Δ’λειές
Δρομάτε

Δω-Κει-Δώθε-Πέρα
Ε
Ενού
Ζ
Ζοϊά
Θ

Θειάκω
Κ

Καλιάσανε
Καρκανάρ’
Καρκατσέλα
Καταλαλιά
Καταπγισιά
Καταπότ’
Κατσούλια
Κόταε
Κοτσιώρω
Κράζουνε
Κριγιάργια
Κ’τσούρς
Λ

Λιανούρια
Λογγάδες
Λουβιά
Μ

Μαζώξουμε
Μαντιλικωμένος
Μάτα πάλι
Ματαρχίσουνε
Μπήχνει
Μπίτιζαν
Μπλάρια
Μ’σοφόρια

Ξ
Ξάνακρα

Ξεσβερκιάζω
Ξεκεφαλιάσου
Ξομπλιάζω

Π
Πα (πάνω)
Πάγαινε
Παλ’ καριά
Πάμετε
Παπαδέλες
Παπαρδέλες
Πατάκες
Πέφτ’
Πληρώεις
Πού είχε
Πούντο
Ρ

Ρόιδιζαν
Σ

Σκουσμός
Στρόφλιγγα
Σουβλίστε
Σουείπα
Σοφράς
Σύνταχα

Τ
Ταχειά
Τετράδη
Τζαρτζάνια
Τήρα σιαδώ
Τορός

Τρανύτερος,η,ο
Τράστα
Τσιόνια
Τ’φεκ
Τωραγιά
Φ

Φασούλια
Φκιάστε
Φταλιές
Χ

Χινοπωριά
Χση

IΕ. Ονόματα συνοικιών
(γειτονιών) του χωριού
στα «Καστελλιώτικα»

«Αγιώργης»
«Αντριουλέικα»
«Βαγγελίστρα»

«Βελλιομητρέικα»
«Γαλανέικα»

«Δώδε-Πέρα»
«Καρκανάρ’»
«Κεφαλέικα»

«Κουραντζέικα»
«Κωστούλα (στου)»

«Γιαννακούλα (στου)»
«Λυκόρραχα»
«Μακρέικα»

«Μερμυγκιάρι»
«Μπαλέϊκα»
«Μπαρούκα»

«Μπουσανέικα»
«Παπανικολέικα»

«Σκουλικέικα»
«Τσακνέικα»

«Χλωμός»
ΙΣΤ. Τοπωνύμια Καστελλίων 

Φωκίδας
στα «Καστελλιώτικα»

Α
«Αϊ Βασίλης»
«Αϊ Γιάννης»
«Αϊ Γιώργης»
«Αϊ Θανάσης»

«Αϊ Κωνσταντίνος»
«Αϊ Λιας»

«Αϊ Νικόλαος»
«Αλεφάντω»
«Αποθήκη»

Β
«Βρυσολόρεμα»

«Βρυσσιάνα»
«Βύσσαλα»

Γ
«Γελαδόγκρεκο»

«Γέφυρα Παπαδιάς»
«Γραβίσια» στα

Δ
«Διασελόρεμα»

Κ
«Καλανόρεμα»

«Κάλανος»
«Καλο(γ)ερική»

«Κανιανίτικο Γεφύρι»
«Καντήλι»

«Καραούλια»
«Καρκανάρ»
«Κατακαλιά»

«Κατσανόρεμα»
«Καψάλα»
«Κοφνάς»

«Κρανόρεμα»
«Κρύα Βρύση»
«Κρυφονερι»

Λ
«Λ’ βαδάρια»

«Λογγιές»
«Λύκ’ το Μάτ(ι)»
«Λυκοσήμαινες»

Μ
«Μαργαζιά»

«Μονοπατ’σιά»
«Μύλος Καρεκλά»

Π
«Παλιόκαστρο»
«Παλιοχλωμός»

«Πλατανάκι»
«Πουρναράκι»

«Πύργος»
Ρ

«Ράχες»
Σ

«Σιδερίτια»
«Στενή»
Τ

«Τσούπα»
Φ

«Φλεσουριάς»
«Φτελιά»
Χ

«Χάνι Ζαγγανά»
«Χλεβίνα»
Ψ

«Ψηλός Πλάτανος
ΙΗ. Παρώνυμα /Παραγκώμια 
στα «Καστελλιώτικα»
Βελλιομήτρος
Γιαννακούλας
Γιαννέλος
Γκόιαννος
Γούλας
Γυφτάκης
Διανογιώργης
Διοχάρ’ς
Ζαγγανού
Καντέλης
Καπνιάς
Καραμήτρος
Καρανίκαινα

Καραντζανομήτρος
Κατσάνα
Καρανίκας
Κίτσος
Κολιότας
Κουαφέτς
Κουρελής

Κουτρουμποσπύρος
Κρεμμδονικόλας
Κτσούρ’ς
Κωστούλας
Λαμπρίκος
Λιαζακοθύμιος
Λιούλιας
Μιτσιντρής

Μπακοσταμάτης
Μπίλας
Μπούρχας
Ντερμάνης
Παλιούρας

Παλιουροκώτσιος
Παναητάρας
Παναϊτάκης
Παχόιαννος
Περδίκαινα
Πεταλάς
Πλατανιάς
Πονηρούλας
Σακκαλέξης
Σκαλίτζος
Σκουλκονίκος
Στάμω
Τζαμάλας

Τσακαλοκώστας
Τσακνοστάθης
Τσίρος
Τσοκαίοι
Φαμέλης
Φουσέκης
Χρέλιας
Ψοφάκαινα

(ΤΕΛΟΣ)

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

Η ΕΘΙΜΙΚΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΑ «ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΙΚΑ»
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(Συνέχεια από τη σελίδα 3)

(Συνέχεια από τη σελίδα 1)

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ
Ο καϊμακάμης, οι Άγιοι Πατέρες

και το πουρναρόφαρο
Κύριε διευθυντά,
Ο αυτοσαρκασμός του πα-

τρός Βενεδίκτου στη Σκήτη της 
Αγίας Άννης στο Άγιο Όρος 
ήταν παροιμιώδης· χαρακτη-
ριστικό ενός μεγάθυμου αν-
θρώπου μέσα από την ταπει-
νοφροσύνη. Καλή του ώρα, 
έμαθα ότι ζει. Ένα δείγμα: Επί 
Τουρκοκρατίας, ο καϊμακάμης, 
ο διοικητής της Θεσ/νίκης, επι-
σκέφτηκε το Αγιο Ορος και η 
Ιερά Επιστασία, οι ηγούμενοι 
των 24 Μονών, του επιδαψίλε-
ψε πολλές τιμές, παραθέτοντας 
πλούσιο γεύμα με... πουρναρό-
ψαρο, αγριογούρουνο, δηλα-
δή. (Ο Εμμ. Ροΐδης έγραψε για 
τους καλογήρους του Μεσαίω-
να «ευλογούν τα οψάρια και τα 
ορνίθια, τα κατέστον νηστίσιμα 
και είτα τα κατεβρόχθιζον»).
Ο Τούρκος ευχαριστήθη-

κε πολύ και κάλεσε την Ιερά 
Επιστασία στο σαράϊ του στη 
Θεσ/νίκη, για να ανταποδώ-
σει. «Πότε θα έρθετε;» «Του 

Αγίου Ιωάννου, 7 Ιανουαρίου». 
Πήγαν, έφαγαν καλά και στις 
24 Φεβρουαρίου «Εύρεσις της 
Τίμιας Κεφαλής Προδρόμου» 
παρήγγειλαν: «Είναι του Αγίου 
Ιωάννου, ερχόμαστε». Το ίδιο 
και στις 23 Σεπτεμβρίου «Σύλ-
ληψις Τιμίου Προδρόμου». 
Στις 29 Αυγούστου «Αποτομή 
Κεφαλής Προδρόμου» παρήγ-
γειλαν νηστίσιμα. Τέσσερα τρα-
πεζώματα επί εικοσιτέσσερα.
Ο τούρκος έγινε τούρκος και 

με το δίκιο του. «Άγιοι Πατέ-
ρες, θέλω να μου δείξετε αυτόν 
τον Άγιο σας». «Μετά χαράς»: 
τον έμπασαν στην εκκλησία 
«νάτος, αυτός είναι δίπλα στο 
Χριστό, είναι ο νονός του». 
Είδε ο τούρκος τον Αη Γιάν-
νη κάτισχνο και ρακένδυτο, 
οπότε... «αυτοί εδώ έγδυσαν 
το Άγιο τους, εμένα θα αφή-
σουνε;»

Ιωάννης Αθ. Μακρής
29/10/2021

Καστέλλια Παρνασσίδος

* * *
Γεννηθήκαμε για την καταστροφή

Κύριε διευθυντά,
Επιτρέψτε μου να επαναλά-

βω τα λόγια της συνεργάτιδάς 
σας κας Τασούλας Επτακοίλη 
(«Κ» 6-1-1922): «Οι φτερούγες 
(του πουλιού μαυροπετρίτης) 
τσακίστηκαν, δεν θα πετάξει 
ξανά, δεν θα ξαναδεί τη Μαγα-
δασκάρη. Ποια χαρά από ένα 
«χόμπι» μπορεί να δικαιολογή-
σει τόσο πόνο;» και σχολιάζω: 
Καμία χαρά για ανθρώπους 
του επιπέδου της εριτίμου κυ-
ρίας. Για κάποιους όμως, που 
δεν έχουν ακόμη αποβάλλει 
το πρωτόγονο ένστικτο του αν-
θρώπου -κυνηγού η χαρά είναι 
απερίγραπτη. Ή, μήπως, τους 
συμβαίνει κάτι χειρότερο; Διό-
τι, ο άνθρωπος των σπηλαίων 
σκότωσε για να τραφεί, όχι 
από χόμπι.
Διάβασα κάπου, αλλά δεν 

το πιστεύω - είναι απίστευτο - 
ότι ο σουλτάνος όταν ανέβαινε 
(τον ανέβαζαν) στον Όλυμπο 

για να κυνηγήσει και δεν έμενε 
ικανοποιημένος από το κυνήγι, 
κατερχόμενος, πυροβολούσε 
τους ραγιάδες που είχαν πα-
ραταχθεί επί τούτου, ένθεν και 
ένθεν της διαδρομής. Σήμερα, 
τους ανθρώπους - θηράματα 
έχουν αντικαταστήσει οι πινα-
κίδες. Χάσκουν διάτρητες από 
τα πυρά ανικανοποίητων κυ-
νηγών· από τι είδους ανικανο-
ποίητο πάσχουν ακριβώς είναι 
θέμα ψυχιάτρου. Πρόκειται, 
πάντως, για την ικανοποίηση 
της ίδιας ανάγκης για κατα-
στροφή.
Σκέπτομαι, αν υπάρχει ανώ-

τερο φύλο, αυτό είναι το φύλο 
της γυναίκας. Ίσως, γιατί προ-
ορίζεται για ψηλότερα.
Οι άνδρες γεννηθήκαμε για 

την καταστροφή.
Ιωαν. Αθ. Μακρής

19/1/2022
Καστέλλια Παρνασσίδος

Δημοσιεύτηκε στην «Καθημερινή»

δύσκολα να περιγραφεί, γιατί 
η περιπτωσιολογία τους είναι 
απίθανη έτσι που τα σοφίσμα-
τα και οι επινοήσεις τους να 
μην τελειώνουν.
Οι πιο συνηθισμένες πε-

ριπτώσεις είναι γυναίκα να 
φθονεί γυναίκα ή ζευγάρι και 
σπάνια ολόκληρη οικογένεια. 
Όταν γυναίκα φθονούσε άλλη 
γυναίκα και ήθελε να την εκ-
δικηθεί της έκανε μάγια. Ο πιο 
απλός τρόπος ήταν η στάχτη. 
Με διάφορα κομμάτια πανιών 
έκανε μια κούκλα και τη γέ-
μιζε στάχτη. Δοκίμαζε και την 
πετούσε κυρίως στον κήπο και 
σπάνια στην αυλή της αντίπα-
λης ψιθυρίζοντας: «Στάχτη και 
κουρνιαχτός να γένεις και να 
λυθείς αμήν και πότε Παναγία 
μου».
Οι τρόποι στα μάγια δεν 

έχουν ούτε αρχή ούτε τέλος. 
Ένας άλλος τρόπος ήταν την 
κούκλα να τη γεμίσουν μικρά 
κομματάκια από κουρέλια 
και όταν την πετούσαν στον 
κήπο ή την αυλή της άλλης 
να καταριώνται: «Μορδέκλια 
και κορδέλια να γενείς και να 
μη σώσεις». 

Διάφορες κατασκευές
για τα μάγια

Οι επινοήσεις και οι κα-
τασκευές για τα μάγια δεν 
έχουν τέλος. Καρδιές από πα-
νιά τρυπημένες με σουβλε-
ρό σίδερο, ξύλινες κούκλες 
καψαλισμένες. Όταν το μέ-
νος απευθυνόταν σε ζευγάρι 
και εδώ οι επινοήσεις ήταν 
ατελείωτες. Διπλές κούκλες 
θάβονταν στο νεκροταφείο 
του χωριού ή πετάγονταν στο 
κατεβασμένο ρέμα του χωριού 
ή καίονταν και η στάχτη τους 
σκορπιζόταν στην αυλή του 
ζευγαριού και άλλα και άλλα 
ατέλειωτα. Αλλά τα πράγματα 
έπαιρναν άλλη τροπή, όταν γι-
νόταν «δέσιμο» του ζευγαριού. 
Φρόντιζαν ν’ αποκτήσουν ένα 
ατομικό είδος του ζευγαριού. 
Π.χ. μαλλιά τους ή κομμάτι 
ύφασμα από ρούχα τους. Το 
αντικείμενο αυτό το έπλεκαν 
με νήμα και σχημάτιζαν μια 
στενόμακρη ποδιά. Τελικά την 
έκοβαν σε μικρά-μικρά κου-
ρελάκια και τη σκορπούσαν 
στον περίγυρο της κατοικί-
ας του ζευγαριού. Το δέσιμο 
πίστευαν πως ήταν η αιτία 
όλων των εμποδίων που θα 
παρουσιάζονταν στο μέλλον 
στο ζευγάρι και το περιβάλλον 
τους. Μεγάλες αρρώστιες, κα-
ταστροφές, ζημιές, ατυχήματα 
και όποια άλλη φθορά. Τα μά-
για με «δέσιμο» δεν εξαφανί-
ζονταν παρά μόνο με λύσι-
μο. Αν υποπτεύονταν ότι του 
ζευγαριού του έχουν κάνει 
μάγια, κατά την τέλεση του 
γάμου τους τους προσέδεναν 
για προφύλαξη ανάμεσα τους 
μια φαρδιά κορδέλλα. Μονα-
δικό πρόσωπο να λύσει μάγια 
ήταν η Καψάλαινα από τον 
Ορχομενό. Στο Χωριό μας, απ’ 
ότι γνωρίζω, την έφεραν δυο 
φορές και έλυσε μάγια και 
την ακριβοπλήρωσαν. Απ’ ό,τι 
επίσης μπόρεσα να μάθω η 
Καψάλαινα ξέπλεκε τα μαλλιά 
της και άναβε φωτιές γύρω 
της που τις τάιζε με σμύρνα 
και άλλα αρώματα, αλλά και 
με χρωματιστές φλόγες ψι-
θυρίζοντας κάτι ακατανόητα. 

Τελικά μάζευε τις στάχτες και 
τις σκορπούσε γύρω στο σπίτι 
του ζευγαριού και λύνονταν 
τα μάγια.
Στη ζωή των λαών της Μέ-

σης Ανατολής η μαγεία ήταν 
πάντοτε υπέρτατη δύναμη. 
Ακόμη και με την έλευση του 
Κυρίου στον κόσμο να τον 
συνοδεύουν τρεις μάγοι με 
τα δώρα. Ο δεύτερος αιώνας 
μετά Χριστόν χαρακτηρίζεται 
από την πολύ μεγάλη προ-
σχώρηση των εθνικών στο 
Χριστιανισμό. Την εποχή αυτή 
δύο ειδωλολάτρες μάγοι ζού-
σαν στο χωριό Μένοικο της 
Μητροπόλεως Μόρφου της 
Κύπρου, των οποίων τα θε-
ραπευτικά θαύματα, ιδιαίτερα 
σε περιπτώσεις οφθαλμικών 
παθήσεων και εμπύρετης ελο-
νοσίας. Και οι δύο ασπάστηκαν 
το Χριστιανισμό και εκτός από 
την Κύπρο, με έδρα την Αντι-
όχεια, θαυματουργούσαν και 
στην Ελλάδα και κηρύχτηκαν 
άγιοι. Γι’ αυτό στο χωριό τους 
το Μένοικο στην Κύπρο στο 
όνομα τους χτίστηκε επώνυ-

μη εκκλησία, στην οποία συ-
νέρρεαν πλήθη πιστών, όχι 
μόνο από την Κύπρο μα και 
από άλλες χώρες για να προ-
σκυνήσουν και να πάρουν το 
θαυματουργό αγίασμα από το 
πηγάδι που βρισκόταν στο βό-
ρειο κλίτος του ναού.
Όταν κηρύχτηκε ο μεγάλος 

διωγμός του Χριστιανού από 
τον Διοκλητιανό, οι δύο άγιοι 
υπέστησαν πλείστα όσα μαρ-
τύρια. Φυλακίστηκαν, (του Κυ-
πριανού ξέσκισαν τις σάρκες 
του) και τους μαστίγωσαν και 
τους έβαλαν σε ένα πυρωμέ-
νο τηγάνι να τους κάψουν, μα 
εκείνους ο Θεός τους φύλαξε 
και δεν έπαθαν τίποτε. Αυτό 
το έλεγαν σε γνώση του Δι-
οκλητιανού που διέταξε τον 
επαναπατρισμό τους.
Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη 

του Αγίου Κυπριανού και Ιου-
στίνου ετησίως στις 2 Οκτω-
βρίου. Ιδιαίτερη αξία έχει η 
από έντεκα στοιχάρια προσευ-
χή του που διαλύει τα μάγια.
ΣΗΜ: Γήτεμα και ίτεμα είναι 

ταυτόσημες λέξεις.

ΑΠΟ ΤΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ

Στην Αρχαιολογική Υπηρεσία - Εφορεία Αρχαιοτήτων Νομού 
Φωκίδος αφήνω επίσης το ήμισυ εξ αδιαιρέτου των αγροτεμα-
χίων που έχουν περιέλθει σ’ εμάς (και τώρα πλέον μόνον σ’ 

εμένα) εκ κληρονομίας από τον 
πατέρα μας Γεώργιο Βασιλείου 

Καραπλή και από την θεία μας Μαργαρίτα Βασιλείου Καρα-
πλή, όλα στα Καστέλλια Παρνασσίδος και όλα αδιανέμητα 
εξ’ υπαιτιότητος των άλλων συγκληρονόμων των τέκνων και 
εγγονών του Ιωάννου Νικολάου Λευκαδίτη και της Μαγδα-
ληνής Βασιλείου Καραπλή αφ’ ενός και των κληρονόμων της 
Χρυσούλας χήρας του Πολυκάρπου Βασιλείου Καραπλή, το 
γένος Ιωάννου Πετροπούλου, αφ’ ετέρου). Επιθυμία μου εί-
ναι, η Αρχαιολογική Υπηρεσία - Εφορεία Αρχαιοτήτων νομού 
Φωκίδος να ανασκάψει και ερευνήσει τα αγροτεμάχια αυτά 

και να μελετήσει τα ευρήματα. Επαναλαμβάνω ότι η περιοχή 
παρουσιάζει αρχαιολογικό ενδιαφέρον,αλλά δεν της έχει δοθή 
η πρέπουσα σημασία.
Για οικονομική ενίσχυση των παραπάνω εργασιών και εξυ-

πηρέτηση των εκτεθέντων στόχων, επιθυμώ να περιέλθουν 
στην Αρχαιολογική Υπηρεσία - Εφορεία Αρχαιοτήτων Νομού 
Φωκίδος τα λοιπά ακίνητα που θα υπάρχουν τότε (όποτε...) 
στην κυριότητά μου στην ελληνική επικράτεια και βεβαίως 
τα έσοδα από την εκμετάλλευση (πώληση,ενοικίαση) αυτών.
Ομοίως να περιέλθουν τα ποσά από καταθέσεις σε ελληνικές 

τράπεζες, που ίσως ευρεθούν επ’ ονόματί μου, για την εξυπη-
ρέτηση πάντοτε των ίδιων σκοπών.
Υ.Γ.: Τα διαμερίσματα της οδού Αχαρνών 107 (Γ1΄ και ΣΤ1΄) 

επιθυμώ να πωληθούν ή να ενοικιαστούν σε αλλοδαπούς.
27-7-2015
Η διαθέτις

Κατερίνα Γ. Καραπλή»
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε προσεχές φύλλο θα ασχοληθούμε εκτενέστερα 
με το θέμα.

Η «ΟΙΚΙΑ ΚΑΡΑΠΛΗ»ΠΕΡΙΕΡΧΕΤΑΙ 
ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

- Εφορεία Αρχαιοτήτων του Νομού 
Φωκίδας - ΜΕ ΙΔΙΟΓΡΑΦΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΟΙΚΙΑ ΚΑΡΑΠΛΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ
Στη θέση αυτή δε θα περιγράψου-

με και δε θα αναλύσουμε τις δύο 
παραπάνω έννοιες: «Συνεργασία» 
και «Εθελοντισμός» για τις οποίες 
έχουμε γράψει και αναλύσει εκτε-
νώς σε προηγούμενα φύλλα των 
«Κ.Ν.». Κάποια βήματα σε επίπεδο 
απόπειρας συνεργασίας ήδη έχουν 
γίνει, καθώς και μια μικρή προσπά-
θεια στον εθελοντισμό βρίσκεται σε 
καλό δρόμο.
Μιλάμε για τη συνεργασία μεταξύ 

των Τοπικών Συλλόγων του χωριού: 
Πολιτιστικό, Γυναικών, Αθηνών,αλλά 
με την Επιτροπή Διαχείρισης της 
Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καστελλίων, 
πάνω σε ισότιμη βάση, συνεργασία 
που θα συμβάλει στην πραγμάτωση 
των καταστατικών τους σκοπών. Ως 
προς τον εθελοντισμό και τη συνερ-
γασία θα θέλαμε να τονίσουμε τα 
εξής, προκειμένου να γίνουν πράξη, 
αν και η συνεργασία και ο εθελοντι-
σμός στο παρελθόν δεν ήταν άγνω-
στες έννοιες στα Καστέλλια.
Ας προσπαθήσουμε να γίνει μια 

καινούργια αρχή στη συνεργασία και 
τον εθελοντισμό ξεκινώντας από τη 
Δημοτική Βιβλιοθήκη Καστελλίων, 
όπου αυτή την περίοδο υπάρχει 
άμεση η ανάγκη της εθελοντικής 

προσφοράς.
Όπως έχουμε γράψει σε περα-

σμένο φύλλο των «Κ.Ν.» σε μορφή 
απολογισμού βρισκόμαστε στη φά-
ση,παρά τα γραφειοκρατικά εμπόδια 
και την καθυστέρηση των απαραίτη-
των δράσεων για να λειτουργήσει 
η Βιβλιοθήκη,μένουμε κυρίως στο 
στάδιο οργάνωσης.
Με λύπη μας θα το πούμε ότι η 

καθυστέρηση από πλευράς Δήμου 
συνεχίζεται, αφού μέχρι σήμερα δεν 
έχει γίνει η συγκρότηση του νέου 
Δ.Σ., καθώς και η πλήρης λειτουρ-
γία μετά την ένταξή της στο οργα-
νόγραμμα του Δήμου.
Στη Βιβλιοθήκη υπάρχει άμεση 

η ανάγκη καταγραφής των βιβλίων 
(γραπτής και ηλεκτρονικής). Η Βι-
βλιοθήκη χρειάζεται τη συγκρότηση 
ολιγομελών (2-3) συνεργείων προ-
κειμένου να εργάζονται για λίγες 
ώρες με βάρδιες και τακτά διαστή-
ματα για να διευκολύνονται καλύ-
τερα οι συμμετέχοντες εθελοντές.
Προκειμένου να ξεκινήσει στην 

πράξη η εθελοντική αυτή συνεργα-
σία παρακαλούμε τους ενδιαφερό-
μενου να επικοινωνήσουν τηλεφωνι-
κά ή δια ζώσης με τον Θανάση Σίμο 
ή τον Βαγγέλη Κωτσίκη.
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ΛΟΓΟΤΕXΝΙΑ & ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Κοίταγε συνεπαρμένη το ρο-
λόι στον πέτρινο, βαριά σοβα-
τισμένο ασπρότοιχο περιμένο-
ντας το πορτάκι ν’ανοίξει να 
βγει ο κούκος να πει την ώρα. 
Τρεις οι δείκτες: ο ένας απ’ αυ-
τούς έκανε νευρικά σάλτα πάνω 
στις γραμμούλες προσπαθώ-
ντας να φτάσει απ’ το ένα νού-
μερο στο άλλο, ενώ οι άλλοι 
παρέμεναν διστακτικοί θεατές. 
Μαζί κι ο κούκος, περίμενε την 
κατάλληλη στιγμή. Απόλυτα πει-
θαρχημένος ήξερε να περιμένει. 
Η σωστή στιγμή κρατάει δύνα-
μη. Ο χρόνος κύλαγε, οι δυο 
δείκτες βάδιζαν σιγά-σιγά μπρο-
στά μα ο κούκος παρέμενε. 
Κάποια στιγμή όταν ο μεγάλος 
ευθυγραμμίστηκε με το δώδεκα, 
το ξύλινο εκμαγείο βγήκε απ’ το 
πορτάκι κάνοντας την εμφάνισή 
του. Τα λεγόμενά του χωρίς να 
κατέχουν καμιά βαθύτερη αξία 
προκαλούσαν έντονο ενδιαφέ-
ρον - σταμάταγαν οι συνομιλίες 
για ν’ ακούσουν τη φωνή του. 
Και μέτραγαν...
Κάθε Κυριακή το χειμώνα, 

μετά την εκκλησία μαζί με τη 
γιαγιά φτιάχναν τη φωτιά στο 
τζάκι. Έπειτα, την ώρα που 
σκάγαν τα κούτσουρα η σοφή 
γερόντισσα της διηγιόταν ιστο-
ρίες για τα πουλιά και τα ζώα 
του δάσους κι αυτή μαγεμέ-
νη την άκουγε. Έμαθε για τον 
ασβό και το φασιανό. Θαυμά-
ζοντας την εξυπνάδα της αλε-
πούς κατάλαβε γιατί κλείδωναν 
το κοτέτσι τα βράδια. Η αρχο-
ντιά της πέρδικας και η σοφία 
της κουκουβάγιας έγιναν αξίες 
ζωής. Η αφοσίωση κι η χρη-
σιμότητα του τσοπανόσκυλου 
ρίζωσαν στην καρδιά και τη συ-
νείδησή της. Μα άμα ήρθε η 
σειρά του κούκου ήταν γεμάτη 
απορίες. 

- Γιαγιά, ο κούκος σε τι είναι 
χρήσιμος;

- Λοιπόν, καλή μ’, απάντη-
σε η γιαγιά, θα σου ειπώ μιαν 
ιστορία...
Ό κούκος είναι ένα πουλί που 

δεν έχει δική του φωλιά. Πριν 
πολλά-πολλά χρόνια που ζού-
σε στο δάσος μαζί με τ’ άλλα 
ζώα ερωτεύτηκε την καρακάξα. 
Μαγεύτηκε από τη γυαλιστερή 
μαύρη κι άσπρη φορεσιά και τη 
μακριά, κομψή ουρά της. Κοί-
ταξε τα δικά του γκρίζα, θαμπά 
φτερά απογοητευμένος. Πήγε 
κοντά στην καρακάξα αυτή 
όμως δεν τον ήθελε, ντιπ. Η κα-
ρακάξα βρήκε το ζευγάρι της κι 
άρχισε να χτίζει τη φωλιά της. 
Λυπημένος ο κούκος το πήρε κι 
αυτός μιαν απόφαση κι άρχισε 
να χτίζει τη δικιά του φωλιά 
μα σταμάτησε καταμεσής χω-
ρίς πια να’ χει κουράγιο, αφού 
έπεσε σε μεγάλη στεναχώρια 
όταν η καρακάξα έκανε αυγά. 
Τότε, στην απελπισία του, του’ 
ρθε μιαν ιδέα: θα συνέχιζε να 
παρακολουθεί την καρακάξα 
περιμένοντας πότε θα φύγει για 
λίγο απ’ τ’ αυγά της να πάει 
να βρει φαΐ. Έτσι κι έγινε, η 
κατάλληλη στιγμή έφτασε και 

γρήγορα ο κούκος πήγε στη 
φωλιά της καρακάξας. Πέταξε 
το λοιπόν έξω μερικά απ’ τα 
δικά της αυγά βάζοντας τα δικά 
τ’ στη θέση τους. Είχε φροντίσει 
μάλιστα να τα βάψει έτσι που 
να μοιάζουν μ’ αυτηνής. Τ’ αυγά 
σκάσαν γρήγορα, φέρνοντας 
στον κόσμο γερά, μικρά κου-
κόπουλα. Η καρακάξα άρχισε 
να δίνει πιότερη σημασία στα 
κουκόπουλα που’ ταν αλλοιώτε-
ρα κάνοντας πέρα τα δικά της 
παιδιά. Όμως, ξέρεις τι λέει η 
παροιμία; Ο Θεός αγαπάει τον 
κλέφτ, αγαπάει και το νοικοκύρ. 
Τα καρακαξάκια θλιμμένα φύ-
γαν απ’τη φωλιά αφού δε τα 
ήθελε ούτε ο ίδιος τους ο γο-
νιός. Ο κούκος πανηγύριζε. Μια 
μέρα το λοιπόν, πέρναγε από 
ψηλά το γεράκι πεινασμένο 
και βλέποντας τα καλοθρεμένα 
κουκόπουλα βούτηξε μια στη 
φωλιά κι άρπαξ’ ένα.... μετά 
ματαγύρσε και πήρε κι άλλο... 
Είδες; Κάθ’ εμπόδιο γα καλό. 
Τα καρακαξάκια γλύτωσαν, 
μεγάλωσαν κι έγιναν όμορφα 
πουλιά με λαμπερά άσπρα και 
μαύρα φτερά που στο φως του 
ήλιου γυάλιζαν πράσινα.
Έτσι είναι κι οι άνθρωποι 

καλή μ’, σαν τα ζώα του δά-
σους. Μερικοί, αρπακτικά γερά-
κια. Άλλοι πάλι σαν τον κούκο 
που δεν έχει δικιά του φωλιά κι 
άματ’ έρθει η κατάλληλη στιγμή 
ζυγώνει κατά τις φωλιές των 
άλλων κι αφήνει τ’αυγά τ’. Κι 
αν ποτέ νοιώεις σαν τα καρα-
καξάκια, να ξέρεις ότι πολλές 
φορές ο Καλός Θεός βγάζει 
κάποιους απ’τ’ ζωή μας για να 
μας προστατέψει, γιατί έχει δει 
κι ακούσει πράματα που δε 
ξέρουμε εμείς. Να θυμάσαι, ο 
κούκος ολοένα περιμένει την 
κατάλληλη στιγμή, γι’αυτό τον 
βαλαν να λέει και την ώρα. Ξέρ’ 
πότε να βγει. Τήρα τις φλόγες 
όμως καλή μ’, είναι τα φτερά 
του φοίνικα, του πουλιού της 
φωτιάς. Την ευχή μ’ να’εις να 
γένεις σαν τον φοίνικα, να βρί-
σκεις ολοτεινά τη δύναμη να 
ξαναγένεσαι μέσ’ στις φλόγες.’
Τα χρόνια πέρασαν, ήρθε η 

ώρα που η γιαγιά ταξίδεψε μα-
κριά με τα πουλιά. Μεγάλωσε 
και τις έλειπαν οι Κυριακές στο 
τζάκι με τις ιστορίες της γερό-
ντισσας. Κράτησε όμως ζωντα-
νά τα λόγια της: Έτσι είναι κι οι 
άνθρωποι καλή μ’, σαν τα ζώα 
του δάσους’. Στο διάβα της συ-
νάντησε αλεπούδες, πέρδικες 
και πιστά τσοπανόσκυλα, γερά-
κια και κούκους. Ένοιωσε σα τα 
καρακαξάκια... αλλά θυμόταν: 
‘κάθ’εμπόδιο για καλό’. Αυτές 
οι παλιές Κυριακές βαθιά λα-
ξευμένες στο μυαλό, της δίναν 
δύναμη με το φοίνικα να ξεπε-
τιέται απ’ τις φλόγες του τζα-
κιού και να την ορμηνεύει, ‘δες 
εμένα, έτσι κάνε’. Και μονομιάς, 
έφερνε στο νου της την εικόνα 
της σοφής γριάς και γινόταν 
κι αυτή φοίνικας, ορθώνοντας 
μεσ’ απ’ τις φλόγες, κάνοντας 
τη γιαγιά περήφανη εκεί ψηλά.

Ιόλη

Ο Κούκος κι ο Φοίνικας
Περιβάλλοντος και της Βιοποι-
κιλότητας.
Τα πλεονεκτήματα των 

προϊόντων του Οργ. Ηλέσιον:
• Καινοτόμα, με δίπλωμα 

ευρεσιτεχνίας - εφεύρεσης.
• Φυσικά και Βιολογικά (πι-

στοποίηση Ε.Ε.).
• Πιστοποιημένα από τον 

USDA. Από τα ελάχιστα κρα-
σιά, που στις ΗΠΑ θεωρούνται 
πλήρως βιολογικά.

• Αφιλτράριστα, άθερμα, 
γεμάτα φυσικά αρώματα της 
Μάνας Γης.

• Ζωντανά, γεμάτα προβι-
οτικά, γηγενείς ζυμομύκητες 
κ.ά. χωρίς απεντόμωση.

• Πλούσια σε πολυφαινό-
λες, που αποδεδειγμένα απο-
τελούν ισχυρή ασπίδα για
την υγεία.

• Χορτοφαγικά και Vegan.
• Χωρίς γλουτένη, λακτόζη, 

χοληστερόλη, καφεΐνη κ.α.
• Χωρίς προσθήκη συντηρη-

τικών (θειωδών κ.α.).
• Χωρίς προσθήκη χημικών, 

αρωμάτων, γευστικών.
• Χωρίς προσθήκη άλατος.
• Χωρίς προσθήκη ζάχαρης.
• Ελληνικής τοπικής παρα-

γωγής (100%).
• Με αρχαία ελληνικά πρό-

τυπα για τα κρασιά.
Όλοι οι υψηλόβαθμοι βιολο-

γικοί άκρατοι οίνοι του Οργ. 
Ηλέσιον είναι φυσικής και ερυ-
θράς οινοποίησης με άγριους 
γηγενείς ζυμομύκητες.
Δεν έχει γίνει προσθήκη 

θειωδών, γευστικών, χημικών 
και χρωμάτων και είναι 100% 
από σταφύλι! Δεν υπέστησαν 
πρωτεϊνική καθίζηση και δεν 
φιλτραρίστηκαν!
Παράλληλα με τους φυσι-

κούς βιολογικούς άκρατους 
οίνους, ο Οργ. Ηλέσιον πα-
ράγει από σταφύλι άλλα δύο 
καινοτόμα όσο και πολύτιμα 
προϊόντα: Το «Ειδύλλι» και το 
«Σταφυλόμελο».

1. «Ειδύλλι» Δροσοσταλίδα 
Φρέσκου Βιολογικού Σταφυ-
λιού
Είναι ένα πολύ ευχάριστο 

και νόστιμο βιολογικό ρόφημα 
που ενισχύει το ανοσοποιητι-
κό σύστημα του ανθρώπου, 
επιταχύνει την πέψη και την 
αφομοίωση των τροφών, δι-
ευκολύνει το σώμα στην πα-
ραγωγή ενέργειας.
Προέρχεται 100% από τον 

χυμό φρέσκου βιολογικού 
σταφυλιού και είναι άθερμο 
και αφιλτράριστο. Είναι χω-
ρίς οινόπνευμα, θερμίδες και 
ζάχαρη. Δεν έχει γίνει καμία 
πρόσθεση συντηρητικών, γευ-
στικών, χημικών και χρωμά-
των. Αποτελείται από 99% 
νερό χωρίς άλατα!

2. «Σταφυλόμελο» Vegan 
Φυτικό «Μέλι» από 100% 
Σταφύλι
Φυσικό σιρόπι φρέσκου βι-

ολογικού σταφυλιού, χωρίς 
προσθήκη θειωδών, συντηρη-
τικών, χημικών είτε ζάχαρης. 
Είναι άθερμο, αφιλτράριστο 
και άζυμο, χωρίς οινόπνευμα!
Το Σταφυλόμελο είναι αυτό 

που μένει όταν αφαιρούμε 
την δροσοσταλίδα του στα-
φυλιού από τον χυμό του σε 
θερμοκρασία περιβάλλοντος. 
Περιέχει αναλλοίωτα τα συ-
στατικά και τα αρώματα του 
σταφυλιού.
Με βάση την καινοτομία του 

Οργ. Ηλέσιον, ο κάθε φίλος 

του κρασιού μπορεί να έχει 
στο ποτήρι του κρασί όσο ελα-
φρύ (άκρατος οίνος + Ειδύλλι) 
και όσο γλυκό (οίνος + Στα-
φυλόμελο) το επιθυμεί, όπως 
γινόταν παραδοσιακά από την 
αρχαία Ελλάδα.
Με γνώμονα την παρακατα-

θήκη των κατασταλαγμένων 
πρώτων οινοπαραγωγών της 
πατρίδας μας και τις παρα-
γωγικές διαδικασίες που έχουν 
τις ρίζες τους στην Αρχαία Ελ-
λάδα, ο Οργ. Ηλέσιον δημιούρ-
γησε τύπους φυσικού κρασιού 
που ευφραίνουν καρδίαν, δυ-
ναμώνουν τον οργανισμό μας 
και πραγματοποιούν ένα άλμα 
ποιότητας στο μέλλον!
Δράσεις και συμμετοχή της 

Κοινότητας του Οργανισμού 
Ηλέσιον
Η Κοινότητα του Οργανι-

σμού Ηλέσιον κατόρθωσε μέ-
χρι σήμερα:

- Να βρει τρεις «ξεχασμένες» 
από την πολιτεία πολύ παλιές 
παραδοσιακές «άγριες» ποικι-
λίες σταφυλιών το «Κοσμάρι», 
την λευκή και την κόκκινη «Κο-
λοκυθάρα». Τις αναγέννησε και 
τις διάδωσε.

- Να βρει παραδοσιακούς 
σπόρους από «άγρια» φυτά 
στα βουνά.

- Να οινοποιήσει πολλές φο-
ρές με μεγάλη επιτυχία «άκρα-
το οίνο» με βάση τα αρχαιο-
ελληνικά πρότυπα! Ο οποίος 

διατηρείται χωρίς να ξινίζει 
από το 2008.

- Να καλλιεργήσει με φυ-
σικό τρόπο μαζί με τα «ζι-
ζάνια» και  με  επιτυχία
βιολογικό ρύζι στην περιοχή 
«Φύση» (NATURA) του Σπερ-
χειού ποταμού.

- Να συμμετάσχει για την 
προώθηση των προϊόντων 
της σε διεθνείς εκθέσεις όπως 
οι «Foodexpo», «Expotrof», 
«Detrop», «Naturelle produis 
DIJON Γαλλία» κ.λπ.

- Να εγγράψει πολλά μέλη 
και συνδρομητές με καθημερι-
νές δράσεις στις Αγορές Βιο-
καλλιεργητών.

- Να ενημερώσει πολλούς 
πολίτες μέσω του site για την 
φυσική οινοποίηση και τη δυ-
νατότητα παραγωγής οίνου 
χωρίς χημικά.

- Να ενημερώσει πολλούς 
πολίτες και άλλες οργανώσεις 
της κοινωνίας των πολιτών 
για την οικοαυτάρκεια και τη 
δυνατότητα αυτόνομης παρα-
γωγής τροφής.
Για την ιστορία να αναφέ-

ρουμε ότι ο Οργ. Ηλέσιον 
καλλιεργεί επίσης το μοναδικό 
άγριο ρύζι «Ρυζείς» φυσικής 
καλλιέργειας, τα βιολογικά ρύ-
ζια, ρυζάλευρα και ρυζογκο-
φρέτες «Σπερχεού», καθώς και 
βότανα υψηλής διατροφικής 
αξίας, στην Γκιώνα και την 
Οίτη.

ΤΟ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΣΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ
Γνωριμία με τον Οργανισμό Διατροφής και Περιβάλλοντος «Ηλέσιον»

ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ «ΑΡΧΕΙΟ ΖΕΪΝΗ»
• Το Μάρτιο του 2022 εκδόθηκε και κυκλοφόρησε το βιβλίο 

του ΔΗΜ. Χ.ΚΑΛΑΤΣΑ με τον τίτλο: ΑΡΧΕΙΟ ΖΕΪΝΗ [Καστέλλια 
Φωκίδας 1700-1900] ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΩΝ 
ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ με επιμέλεια του ΒΑΓΓΕΛΗ 
ΚΩΤΣΙΚΗ.

•Ο Δημήτρης Χαλατσάς, ο Βαγγέλης Κωτσίκης και η εφημερί-
δα «ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ» εκφράζουν τις θερμές τους ευχαρι-
στίες στον Πρόεδρο της Εταιρείας Φωκικών Μελετών ΙΩΑΝΝΗ 
ΡΑΜΜΟ και στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ που ανέλαβαν τη 
δαπάνη της έκδοσης του βιβλίου.

• Ο Δημήτρης Χαλατσάς πρόσφερε στον Προοδευτικό Σύλ-
λογο «ΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ» και τα «Κ.Ν.» 100 βιβλία για ενίσχυση 
του Συλλόγου και για τη συνέχιση της έκδοσης της εφημερίδας.
Ο Σύλλογος και τα «Καστελλιώτικα Νέα» τον ευχαριστούν 

θερμά.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΦΩΚΙΔΟΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Γραβιάς,

σε συνεργασία με τον πολιτιστικό Σύλλογο γυναικών
της ενορίας «Το Χάνι της Γραβιάς»,

διοργανώνουν Πασχαλινή εκδήλωση με θέμα
«Ερχόμενος ο Κύριος προς το Εκούσιον Πάθος»,
την Τετάρτη 13 Απριλίου 2022 στις 6:00 μ.μ.
στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Γραβιάς.

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.



ΣΕΛΙΔΑ 8 ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2022

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ ’70
(Συνέχεια από το προηγούμενο)

Καστελλιώτες
Οργανοπαίκτες

Στην περιοχή της μουσι κής 
δεν έχομε αναδείξει κα νένα 
συνθέτη. Απεναντίας έχομε 
αναδείξει πολλούς, πάρα πολ-
λούς εκτελεστές λαϊκών οργά-
νων, τα ονόμα τα των οποίων 
για την ιστο ρία παραθέτομε:

Τα παλιά τα χρόνια έπαι-
ζαν ο Κυριάκης Κουτρούμπας 
(Τσικοκυριάκης) κα ραμούζα 
(πίπιζα), συνοδευό μενος με 
τούμπανο από τον αδερφό 
του Γιώργη Κουτρούμπα (Τσι-
κογιώργη). Αργότερα άρχισε 
να παίζει κλαρίνο ο Γιάννης 
Πανουρ γιά Παπαϊωάννου, 
συνο δευόμενος με λαούτο 
από τον αδερφό του Πανα-
γιώτη Πανουργιά Παπαϊωάν-
νου και με σαντούρι από το 
Γιώργο Νικ. Πιπέλια.

Κλαρίνο στη συνέχεια έπαι-
ξαν ο Κων/νος Σ. Μπά κας, ο 
Ευάγγελος Δερμάνης από το 
Χλωμό, ο Νικόλαος Γραβιάς, 
ο Πανουργιάς Μπάκας, ο Ζή-
τρος Κουδούνας και ο Σπύρος 
Γεωργίου.

Βιολί έπαιξαν ο Γιώργος 
Βασ. Πέτρου, ο Δημήτριος 
Ασημ. Παπανικολάου και ο 
Αντων. Γραμματικός. 

Σαντούρι έπαιξαν οι Κώ-

στας Παν. Μακρής και Στα-
μάτης Γ. Μπάκας.

Ακορντεόν οι Δήμος Βασ. 
Πέτρου και Αλέξανδρος Προ-
βιάς.

Κιθάρα οι Αντων. Γραμμα-
τικός και Δημήτριος Κ. Κά-
ντζος και λαούτο οι Μιχά λης 
Γ. Μοσχολιός και Κων/νος Δ. 
Κάντζος.

Τούμπανο δε παλιότερα 
έ παιζε ο Παναγιώτης Ι. Μο-
σχολιός.

Οι Συνεταιρισμοί
των Καστελλίων

Τα Καστέλλια είχαν δύο Συ-
νεταιρισμούς: τον Γεωρ γικό 
Πιστωτικό Συνεται ρισμό, που 
ιδρύθηκε το έτος 1925 και 
ήταν ο πρώτος συνε ταιρισμός 
πωλήσεως κα πνού στην Ελλά-
δα. Πρόε δρος του Συνεταιρι-
σμού το 1973 εί ναι ο Ευστάθι-
ος Ιω. Μα κρής, αντιπρόεδρος 
ο Κων/νος Ν. Κυριαζής, ταμί ας 
ο Γεώργ. Ν. Διέννης και μέλη 
οι Παναγιώ της Αντ. Κοτσίκης 
και Ηλί ας Ι. Μακρής.

Ο Ελεύθερος Δασικός Συ-
νεταιρισμός Καστελλίων, ι δρ-
ύθηκε το 1950 και έχει Πρόε-
δρό του τον Αχιλλέα Α γαπητό. 
Παλιότερα πρόεδρός του ήταν 
ο Σπύρος Στοφόρος.

2002: Στο χωριό μας σή-
μερα λει τουργεί ένας Συνε-

ταιρισμός ο Γεωργικός - Πι-
στωτικός Συνεταιρισμός, που 
ιδρύθηκε το 1925 και ήταν ο 
πρώτος συνεταιρισμός πωλή-
σεως κα πνού στην Ελλάδα. Το 
σημε ρινό Διοικητικό του Συμ-
βούλιο αποτελείται από τους 
Ανδρέα Μπαλωμένο Πρόεδρο 
και Μέλη τους Κων/νο Μπα-
λωμένο, Σταμάτη Μπάκα, Γε-
ώργιο Τσαμαδή και Δημή τριο 
Κορομπίλη.

2002: Συνταξιούχοι: Από 
τους σημερινούς μό νιμους 
κατοίκους του χω ριού μας, 
πλην ελαχίστων οι λοιποί είναι 
συνταξιούχοι εκ των οποίων 
105 του ΟΓΑ και οι λοιποί του 
Δημοσίου, ΙΚΑ, ΤΕΒΕ και ΤΣΑ.

1973: Υλοτόμοι: Υλοτόμοι 
που διαθέτουν και αλυσιδο-
πρίονα είναι οι: Πανα γιώτης 
Ν. Τσακνιάς, Νικό λαος Δ. Τσα-
κνιάς, Αθανά σιος Ι. Παπάς, Βα-
σίλειος Κοντολάτης, Νικόλαος 
Θ. Χου λιάρας, Θειμιστοκλής 
Ι. Αποστολόπουλος και Γεώρ-
γιος Αθ. Καλλιμάνης.

1973: Δασοφύλακες: Δα-
σοφύλακας των Καστελλίων 
εί ναι ο Γεώργιος Φ. Γεωρ γίου.

1973: Υλοτόμοι και υλοτο-
μικοί Συνεταιρισμοί σήμερα 
στο χωριό μας δεν υπάρχουν. 
Την όλη φύλαξη και διαχεί ριση 
των δασών μας έχει α ναλάβει 
το Δασονομείο Γρα βιάς, με 
αριθμό Δασοφυλά κων και 8 
Θηροφύλακες και 10 εποχια-
κούς Δασοπυρο σβέστες. Στο 
χωριό μας δια μένουν οι Δασο-
φύλακες Χρήστος Καραγιάν-
νης και Ευάγγελος Κάντζος.

1973: Αγροφύλακες: Αγρο-
φύλακες στα Καστέλλια ήταν 
οι Γιάννης Σκωλίκης και Νικό-
λαος Κοτσιμπός.

1973: Αγροτικά και επαγ-
γελματικά αυτοκίνητα έχουν 
οι Κων/νος Ι. Χαμηλός, Πανα-
γιώτης Ι. Χαμηλός, Νι κόλαος Δ. 
Τσακνιάς, Γεώρ γιος Καρδάκος, 
Παναγιώτης Αντ. Κοτσίκης, 
Δήμος Πέ τρου, Παναγιώτης Κ. 
Κυριαζής, Νικόλαος Ζαχ. Λιά-
κος, Ηλίας Π. Παπανικολάου 
και Κων/νος Γ. Μπαλω μένος.

2002: Το χωριό μας σήμερα 
δια θέτει 7 τρακτέρ, 1 θεριζοα-
λωνιστική μηχανή, 4 αντλητι-
κά συγκροτήματα αρδεύ σεως, 
3 σκαπτικά μηχανή ματα και 
περίπου 20 αγροτι κά ημιφορ-
τηγά αυτοκίνητα.

1973: Ξυλουργεία έχουν 
οι Παναγιώτης Ι. Χαμηλός και 
Αχιλλέας Αγαπητός.

Το επάγγελμα του ξυλουρ-
γού ασκούν στα Καστέλλια 
οι Απόστολος Θ. Χου λιάρας, 
Κωνσταντίνος Ι. Προβιάς, Ιω-
άννης Κ. Προ βιάς και Φώτιος 
Κ. Προβιάς.

2002: Τώρα λειτουργούν 
δύο ξυλουργικές μονάδες 
του Παν. Χαμηλού και του 
Ευστ. Αγαπητού, και ξυλουρ-
γοί τεχνίτες απασχολούνται οι 
Θεοχάρης Χουλιάρας, Αθανά-
σιος Χουλιάρας και ο Αθανά-
σιος Τσακνιάς.

ΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΗ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΟΔΗ

Γράφει ο Κώστας ΣτοφόροςΜια σημαντική κληρονομιά
«…Η πετρόκτιστη οικία Καραπλή 

(1935)… μαζί με το οικόπεδο που 
την περιβάλλει και τα περιλαμβα-
νόμενα σε αυτή μικρά προσκτίσμα-
τα.. επιθυμώ να περιέλθουν στην 
Αρχαιολογική Υπηρεσία -Εφορεία 
Αρχαιοτήτων Νομού Φωκίδος… 
Το σύνολο επιθυμώ να χρησιμεύ-
σει ως βάση για αρχαιολογικές 
έρευνες βορείως του Παρνασσού 
και ειδικότερα στην περιοχή όπου 
τοποθετείται η Δωρική Τετράπο-
λις…»
Από τη διαθήκη της Κατερίνας 

Καραπλή
«…Και είναι και η Καθηγήτρια, 

η κυρία Παρνασσά που προσπα-
θεί να γίνει γνωστό το «έγκλημα» 
όπως το χαρακτηρίζει η ίδια και 
λέει πως εκτός από τη φύση κα-
ταστρέφουν και την ιστορία του 
τόπου. Ξέρεις τώρα. Είναι κολλη-
μένη με τους Δωριείς! »
Η λέξη Δωριείς σήμανε συνα-

γερμό στο μυαλό του Δημήτρη 
και σκέφτηκε πως το συντομότερο 
θα έπρεπε να πάνε να βρουν τη 
κυρία Παρνασσά μαζί με την Αντι-
γόνη. Της είχε ιδιαίτερη αδυναμία 
και της χάριζε τα βιβλία της, λέ-
γοντάς της πως έλπιζε να γίνει η 
διάδοχός της και αν καταγράφει 
την ιστορία του τόπου «όταν αυτή 
θα έχει φύγει»…

…Τα παιδιά μπήκαν στο σπίτι 
της κυρίας Παρνασσά, ένα παλιό 
πέτρινο αρχοντικό. Το δωμάτιο 
ήταν κυριολεκτικά γεμάτο βιβλία. 
Δυο τοίχοι καλυμμένοι με τερά-
στιες βιβλιοθήκες, ενώ πάνω στο 
μεγάλο γραφείο που δέσποζε 
στον χώρο καθώς έμπαινες ήταν 
στοιβαγμένα πολλά βιβλία, πο-
λιορκώντας λες τον υπολογιστή.
Βιβλία υπήρχαν σε τραπεζάκια, 

σε καρέκλες, στον καναπέ, ακόμη 
και στο πάτωμα. Τα παιδιά –εκτός 
από τον Δημήτρη και την Αντιγόνη 
που την είχαν επισκεφθεί πολλές 
φορές- έμειναν έκπληκτα

«Τα έχετε διαβάσει όλα αυτά;» 
ρώτησε η Ζωή

«Τα περισσότερα!»….» 
Που να φανταζόμουνα πριν μερι-

κά χρόνια, όταν δημιουργούσα την 
προσωπικότητα της κυρίας Παρ-
νασσά για το βιβλίο μου «Η Πέ-
μπτη πόλη των Δωριέων» έχοντας 
στο μυαλό μου την εξαδέλφη μου 
Κατερίνα Καραπλή -Καθηγήτρια 
Βυζαντινής Ιστορίας στο Πανεπι-
στήμιο Αθηνών- πως θα ερχόταν 
η ώρα που θα έκανε ένα τεράστιο 
δώρο στο χωριό μας.
Έφυγε πρόωρα από τη ζωή το 

περασμένο Πάσχα αφού πρώτα 
είχα την τύχη, τουλάχιστον τα τε-
λευταία χρόνια της ζωής της να 
με τιμήσει με τη φιλία της και να 
μας δοθεί η ευκαιρία να κάνουμε 
πολλές συζητήσεις για την ιστορία. 
Υπήρξε πάντα αγωνίστρια, με 

ιδιαίτερη ευαισθησία για την προ-
στασία και την ανάδειξη της πολι-
τιστικής και ιστορικής κληρονομιάς 
του τόπου μας. Έδωσε τη δική 
της μάχη για τις βυζαντινές αρ-
χαιότητες της Θεσσαλονίκης και 
τη βάναυση μετακίνησή τους με τα 
έργα του μετρό.
Γνώριζε πολύ καλά ποια συμ-

φέροντα κρύβονταν και κρύβονται 
πίσω από τη μη -ανάδειξη της 
ιστορίας της Δωρικής Τετράπολης. 
Τώρα μας κάνει ένα μεγάλο 

δώρο. Και μάλιστα αφήνοντας όλη 
την περιουσία της στην Εφορεία 
Αρχαιοτήτων δίνει και τους οικο-
νομικούς πόρους ώστε να ευο-
δωθούν οι στόχοι που θέτει στη 
διαθήκη της.
Όλοι μας τώρα πρέπει να γί-

νουμε θεματοφύλακες αυτής της 
διαθήκης και να φροντίσουμε να 
αξιοποιηθεί πράγματι το αρχοντικό 
Καραπλή, να γίνουν αρχαιολογικές 
ανασκαφές και μελέτες. Να μετα-
τραπεί το σπίτι σε επιστημονικό 
κέντρο με διεθνή ακτινοβολία.
Η Κατερίνα Καραπλή μας άνοι-

ξε τον δρόμο, αφήνοντάς μας τα 
πάντα. Ας σταθούμε κι εμείς στο 
ύψος των περιστάσεων!

Ένα όνειρο που έγινε 
πραγματικότητα

Ένα έργο αναφοράς, όχι μόνο 
για την ιστορία του χωριού μας 
είναι η έκδοση του αρχείου Ζεΐνη 
από την Εταιρεία Φωκικών Με-
λετών. Ο μόχθος του αειθαλούς 
Δημήτρη Χ. Χαλατσά, επιτέλους 
βρήκε τον δρόμο για το τυπογρα-
φείο και κυκλοφορεί σε μια καλαί-
σθητη έκδοση. Ο πλήρης τίτλος 
είναι «Αρχείο Ζεΐνη (Καστέλλια 
Φωκίδας: 1700- 1900) -Το Δίκαιο 
και οι συναλλαγές των Ελλήνων 
στην Τουρκοκρατία».
Τα πρώτα συγχαρητήρια ανή-

κουν φυσικά στην οικογένεια Ζε-
ΐνη που το διαφύλαξε ως κόρη 
οφθαλμού ακόμη και στις πιο αντί-
ξοες συνθήκες. Ο Δ.Χ.Χαλατσάς 
μελέτησε τα έγγραφα, έδωσε να 
μεταφραστούν, τα σχολίασε με τον 
πιο άρτιο τρόπο. Ο Βαγγέλης Κω-
τσίκης επιμελήθηκε το βιβλίο και 
φυσικά έδωσε τον αγώνα για την 
έκδοσή του. Αγώνας που στέφθη-
κε με επιτυχία.
Μέσα στο βιβλίο βρίσκει κανείς 

πολύτιμες πληροφορίες και για την 
ιστορία αλλά και για πολλές Κα-
στελλιώτικες οικογένειες. Μέσα 
σε 84 έγγραφα ξετυλίγεται μια 
ιστορία που αξίζει όλοι να γνω-
ρίσουμε.
Τη Δευτέρα του Πάσχα στη 

Δημοτική Βιβλιοθήκη Καστελλίων 
(στο παλιό μας σχολείο) στα Κα-
στέλλια θα παρουσιαστεί η έκδοση 
όπως και οι εκδοτικές προσπά-
θειες του Συλλόγου μας με την 
έκδοση των βιβλίων «Το τρένο» 
(με τα βραβευμένα διηγήματα του 
ΣΤ΄ Διαγωνισμού Στέλιος Ξεφλού-
δας) και το «Δέντρο του Αντώνη».
Προσεχώς θα γίνει και επανέκ-

δοση του βιβλίου του Γιώργη Χ. 
Χαλατσά «Ψυχή Βαθιά»

Παράταση υποβολής διηγη-
μάτων για τον Ζ’ Διαγωνισμό 
Διηγήματος «Στέλιος Ξεφλού-
δας» με θέμα «Το Κάστρο» 
Αποδεχόμενοι το αίτημα πολ-

λών φίλων, αλλά και λόγω των 
δυσμενών συνθηκών παρατείνου-
με την προθεσμία υποβολής των 
διηγημάτων για τον Ζ’ Διαγωνισμό 
Διηγήματος «Στέλιος Ξεφλούδας». 
Ως νέα ημερομηνία υποβολής ορί-
ζεται η 15η Σεπτεμβρίου του 2022. 
Η ανακοίνωση των αποτελεσμά-

των και η βράβευση θα γίνει σε 
ειδική πανηγυρική εκδήλωση, που 
θα πραγματοποιηθεί σε ημερομη-
νία που θα οριστεί προσεχώς στην 
Αθήνα.

Καστελλιώτικα βιβλία
στη Μπολόνια 

Το βιβλίο για παιδιά της Λιλής 
Γάτη, Με λένε Δώδεκα, μεταφρά-
στηκε με τον τίτλο My name is 
Twelve, και βρέθηκε μαζί με το 
άλλο της βιβλίο τη Βελόνα» στην 
Διεθνή έκθεση βιβλίου της Μπο-
λόνια με τις εκδόσεις Εντύποις! 
Ευχόμαστε να έχει την επιτυχία 
που του αξίζει και στο εξωτερικό!

(Συνέχεια από τη σελίδα 1)

ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΑΣ ΑΠΕΣΤΕΙΛΑΝ
 ΕΥΡΩ
Δήμητρα και Ηλίας Τσακνιάς 100
Ειρήνη και Δημήτρης Κοτσίκης 200
Καίτη Ιω. Κοτσίκη 50
Παναγιώτα Λέζα 50
Παναγιώτης Ιω. Μοσχολιός 50
Δήμητρα Καψή – Ντηνιακού 50
Ευθυμία Κορδά 30
Κώστας Θεοχαρόπουλος 50
Οικογένεια Χαράλαμπου Κουτρούμπα 100

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
• Στη μνήμη της Μαρίνας Στοφόρου
- Η Νίκη Γ. Μοσχολιού 100
- Η Κωνσταντίνα (Ντάνη) Στοφόρου 100
• Στη μνήμη του Γιώργου Καλλιμάνη
- Η Νίκη Γ. Μοσχολιού 50
• Στην μνήμη της Αγγελικής (Κούλας) Στοφόρου – Ταγάρα
- Η Κωνσταντίνα (Ντάνη) Στοφόρου 100
• Στη μνήμη της Αναστασίας (Τασίας) Αποστολοπούλου 
– Κουλούρη και της ανιψιάς της Ελένης Αποστολοπούλου
- Η Ιφιγένεια, Δήμητρα και Ηλία Μουτεβελή   350
• Στη μνήμη της Ελένης Αποστολοπούλου
- Η οικογένεια Θανάση Αποστολόπουλου 100
- Η οικογένεια Κώστα & Γιάννας Βαρδακαστάνη 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

Μια σημαντική συζήτηση
για τον ρόλο των σιδηροδρόμων

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

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

Πληροφορίες: 22650 
91477, 6983 527076

ΟΧΙ ΜΕΣΙΤΕΣ.

απουσίας τους, χωρίς καν να 
απαντήσουν στις προσκλήσεις 
μας. Από την Τοπική Αυτοδιοί-
κηση παρέστησαν ο επικεφα-
λής της παράταξης «Πολίτες 
στο Προσκήνιο» Παναγιώτης 
Μέγκος με μαζί με τον έτερο 
δημοτικό σύμβουλο Δημήτρη 
Μπάκα. 

Στο τέλος πάντως την πα-

ράσταση έκλεψε η Καστελ-
λιώτικη μακαρονόπιτα που 
ετοίμασαν οι άνθρωποι του 
Πόρτο Κάγιο με συνταγή της 
Παναγιώτας Πέτρου!

Το κρασί - Άκρατος και Κε-
κραμένος Οίνος ήταν προ-
σφορά του Οργανισμού Δι-
ατροφής και Περιβάλλοντος 
«Ηλέσιον».
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