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Ταχ. Γραφείο
Κ.Ε.Μ.Π.Α.

Ένας ακόμη χρόνος προστέθηκε στη 
ζωή μας, όχι σε καλούς καιρούς. Εμείς 
οι Καστελλιώτες στο διάστημα μετα-
ξύ των δύο πολέμων φτάσαμε στο πιο 
ψηλό σημείο ευημερίας, σε σχέση με τα 
άλλα χωριά. Και τούτο γιατί η καπνοκαλ-
λιέργεια έδινε όλη εκείνη την οικονομι-
κή βάση να είναι όλα πλουσιοπάροχα. 
Ανοιχτά τα σπίτια μας για όλους στο ίδιο 
πάνω-κάτω επίπεδο, όλα τα νοικοκυριά 
με καλή πόρεψη, με καλή δίαιτα, καλό 
ντύσιμο και με επενδύσεις. Μάλιστα με 
επενδύσεις. Χτίσιμο ή μεγάλωμα σπι-
τιών, αγορές ακινήτων σε πόλεις, μικρές 
ή μεγάλες αποταμιεύσεις, γερές προικο-
δοσίες κοριτσιών, σπούδαγμα παιδιών 
και ό,τι ήταν απαραίτητο αποκτιόταν, 
χωρίς στενοχώριες θετικά και εύκολα. 

Αυτή ακριβώς η ευημερία μας είχε μέσα 
της και τους σπόρους της καταστροφής 
και του μαρασμού του Χωριού μας. Το 
σπουδαγμένο παιδί ή το καλοπαντρε-
μένο κορίτσι, δεν γυρνούσε πίσω στην 
καπνόριζα...
Το ζωντανό και ανεκτίμητο δυναμικό 

του Χωριού, τάιζε σιγά-σιγά τις πόλεις, 
έτσι ώστε στο τέλος να παραμείνουν 
μόνο οι γέροι ως συνεχιστές κι αυτοί ως 
ένα σημείο, χωρίς ανανέωση της καλ-
λιεργητικής δράσεως, έτσι που τελικά 

από έλλειψη νέων χεριών, επήλθε ο μα-
ρασμός. Σιγά-σιγά η καπνοκαλλιέργεια 
άρχισε από σπίτι σε σπίτι να εξαφανίζε-
ται, ώσπου στο τέλος -ιδιαίτερα στις μέ-
ρες μας- ο καπνός παραμένει μια καλή 
ανάμνηση για τους παλιούς και άγνω-
στος κόσμος για τους νεώτερους. Τα κα-
πνόξυλα και οι στροπίνες για τις κραβ-
βατωσιές στην αποξήρανση του καπνού 
έγιναν καυσόξυλα, τα αλέτρια και οι μη-
χανές σκουριασμένα παραμένουν μέσα 
στα κατώγια και στα κατεβατά. Τα άλο-

γα και τα μουλάρια εξαφανίστηκαν, που 
ζευγαρωμένα όργωναν τα χωράφια. 
Τίποτε δεν μοιάζει με εκείνα τα χρό-

νια. Και οι μόνιμοι κάτοικοι στο Χωριό, 
όσοι απόμειναν, είναι κρεμασμένοι από 
τις συντάξεις του Ο.Γ.Α. Ο καπνός μοιά-
ζει σαν παλιό νοσταλγικό όνειρο. Τα 
σπίτια ρήμαξαν και ξαναζωντανεύουν 
που και που από τους επιγενόμενους, 
που τα επισκέπτονται σαν μουσαφιραίοι 
πλέον. 
Η Νέα Χρονιά στη σκληρή εποχή μας 

που δυσπραγούμε όλοι μας, ξαναγυρίζει 
νοερά στη χρυσή Καστελλιώτικη εποχή. 
Τίποτε δεν μας απογοητεύει. Το ξανακύ-
λισμα κάποτε κόβει, γιατί έχει ο καιρός 
γυρίσματα.

Χ.-

Η ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ
ΤΟ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΑΣ

(Συνέχεια στη σελίδα 4)

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΣ
Βαρεθήκαμε πια να το επαναλαμβάνουμε. Να το γράφουμε με 

όλους τους τρόπους και σε κάθε γωνιά της Εφημερίδας μας. Όλοι 
μας θέλουμε να κυκλοφορεί και να την λαμβάνουμε. Προ πάντων 
οι ξενιτεμένοι Καστελλιώτες. Είναι η ζωντανή πηγή που μας συν-
δέει, είναι η μόνη, η μοναδική τακτική επικοινωνία μας και ο δε-
σμός μας, ως Καστελλιωτών. Άλλος διαβάζει τα κοινωνικά και ενη-
μερώνεται, άλλος τα διάφορα σχόλια, άλλος το κύριο άρθρο με την 
παράθεση των λογής προβλημάτων του Χωριού, άλλος τις ανταπο-
κρίσεις και τις επιστολές. Αλλά έχει και την Καστελλιώτικη ψυχα-
γωγία με τα χρονογραφήματα και τις Καστελλιώτικες ρίμες. Σταθ-
μός για όλους είναι τ’ αποχαιρετιστήρια για εκείνους που φεύγουν. 
Τέλος είναι η Εφημερίδα μας το κάτι, το ζωντανό με τη διάρκειά 
του και τη συνέχειά του, αυτό που όλοι το περιμένουμε.
Όμως για όλα αυτά χρειάζεται και η συμμετοχή του καθενός και 

όλων μαζί, γιατί η Εφημερίδα μας δεν έχει άλλους πόρους, εκτός 
από τις συνδρομές των αναγνωστών της. Θα είναι μειωτικό να πα-
ραθέσουμε, το τι γίνεται με την προθυμία συνδρομής άλλων το-
πικών εφημερίδων. Αρκεί να ρίξει κανείς μια ματιά στις τοπικές 
εφημερίδες της Κα λοσκοπής, της Αγιαθυμιάς, των Λιδωρικιωτών, 
για να ιδεί και να απορήσει, με το τί γίνεται με τις στήλες που ανα-
φέρονται στους συνδρομητές τους. Ολόκληρα κατεβατά και γεν-
ναιόδωρα, γιατί τους καίει η επιθυμία της συνεχίσεως των φύλλων 
των χωριών τους. Εμείς ατυχώς είμεθα ο αντίποδας, έτσι που ήδη 
η Εφημερίδα μας φυτοζωεί με τον άμεσο κίνδυνο να διακόψει τελι-
κά την κυκλοφορία της, ελλείψει χρημάτων. Γνωρίζουμε άπαντες 
ότι οι καιροί είναι χαλεποί για όλους μας ανεξαιρέτως. Δυσπραγία, 
συνεχής μείωση των εισοδημάτων μας, ανεργία, βαριά φορολογία, 
ακρίβεια ζωής χωρίς διέξοδο. Όμως τα «Καστελλιώτικα Νέα» εί-
ναι ο ψυχικός μας ενισχυτής, η ίδια μας η παρουσία, ο κοινός μας 
δεσμός ο ακατάλυτος, η μικρή ανάπαυλα από τα τόσα και τα τόσα 
που αντιμετωπίζουμε και είναι κρίμα να κλείσουν. Ας επιστρατευ-
θούμε όλοι με όλη μας την καλή μας θέληση πριν στεγνώσει η διά-
θεση της συνέχειας, λόγω οικονομικής αδυναμίας. Ας θεωρήσουμε 
στο κάτω-κάτω θυσία ενός καφέ, προκειμένου να δίνουμε και το 
δημόσιο «παρών» μας. Ας μας είναι μέσα στα τόσα μελήματα και 
ένα μικρό μέλημα η συνδρομή της Εφημερίδας μας.
Τα «Καστελλιώτικα Νέα» θέλουν να ζήσουν και πρέπει να ζή-

σουν. Όλοι μαζί, ας τα ενισχύσομε.

TA AITHMATA KAI OI ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΑΛΕΦΑΝΤΩ SOS
Το ΣτΕ έκρινε ότι είναι αναρμόδιο να εκδικάσει την προσφυγή της 

«S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε.» για το ότι κακώς ανεκλήθη η απόφαση 
της Διεύθυνσης Δασών Άμφισσας η οποία έδινε άδεια επέμβασης για 
εξόρυξη στην Αλεφάντω. Παραπέμπει στα Διοικητικά Δικαστήρια. Άρα 
σίγουρα πρέπει να παραστούμε στην εκδίκαση.
Αυτό απαιτεί χρήματα και νομική υποστήριξη. Καλούμε τους Καστελ-

λιώτες δικηγόρους να επικοινωνήσουν μαζί μας, να τους διαθέσουμε 
ότι στοιχεία διαθέτουμε και να μας οδηγήσουν σε ό,τι χρειαζόμαστε 
ακόμα. Καλούμε όποιον μπορεί να βοηθήσει οικονομικά για αυτό το 
σκοπό, επίσης να επικοινωνήσει μαζί μας.
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: Δημήτριος Μπάκας: 6948174206, Αθανά-
σιος Γραμματικός: 6986749442

ΑΙΤΗΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Γνωρίζουμε από παλαιότε-

ρες τοποθετήσεις τις πολιτι-
κοϊδεολογικές σας απόψεις. 
Απόψεις που συγκλίνουν στο 
«όλα πωλούνται-όλα αγορά-
ζονται, δίκαιο είναι το κέρδος 
του εκμεταλλευτή». Δεν μας 
ενδιαφέρουν αν και τις έχουμε 
συνδέσει με απόψεις διαφό-
ρων αστέρων της πολιτικής 
και αυτοδιοικητικής πορείας 
της χώρας που τελευταία 
κοσμούν τα πρωτοσέλιδα 
των εφημερίδων και τα δελ-
τία ειδήσεων των ηλεκτρονι-
κών ΜΜΕ. Δεν σας ζητούμε 
να λύσετε προβλήματα που 
δεν είναι στην αρμοδιότητα 
σας. Να αλλάξετε τις σχέσεις 
παραγωγής που επικρατούν 
στη χώρα. Να αλλάξετε για 
παράδειγμα στο Μεταλλευ-
τικό κώδικα ό,τι αφορά στα 
ανταποδοτικά ή τις άλλες 
δραστηριότητες. Έχετε όμως 
υποχρέωση, επειδή στο Δήμο 
υπάρχει μεγάλη ποσότητα με-
ταλλεύματος, να διεκδικήσετε 
την αλλαγή του ως προς τα 
παραπάνω και για χίλια δυο 
άλλα. Από ποιόν περιμένετε 
να διεκδικήσει ανταποδοτικά. 
Δεν σας ζητούμε να αλλάξετε 
πολιτικοϊδεολογικές απόψεις, 
τα αιτήματα και οι προτάσεις 
μας είναι στα πλαίσια της 
νομιμότητας της Ελληνικής 
Πολιτείας και των υποχρε-
ώσεων που έχετε απέναντι 
στους Νόμους, τον Τόπο και 
τους Κατοίκους, εμείς όμως 
κρατάμε το δικαίωμα μας να 
αγωνιζόμαστε για καλύτερη 

ζωή για απαλλαγή από διά-
φορους εκμεταλλευτές. Να 
μην εξαρτάται η τροφή, η 
μόρφωση, η ζωή μας και η 
προκοπή μας από την ύπαρ-
ξη του κάθε εκμεταλλευτή 
της δημόσιας περιουσίας 
και της ανθρώπινης ζωής.
Προτείνουμε και ζητάμε:
• Να γίνουν συγκεντρώ-

σεις παντού για ενημέρωση 
των δημοτών και ανάλυση 
του θέματος. Οι υπηρεσίες 
του Δήμου να πρωτοστατή-
σουν σ’ αυτό.

• Να διεκδικήσει άμεσα 
ο Δήμος έστω τα ελάχιστα 
αυτά τέλη που θεσμοθετήθη-
καν με το νόμο 4042/12 άρθρο 
63. Γνωρίζετε πώς θα υπολο-
γίζονται αυτά τα τέλη; Πώς 
θα καταβάλλονται; Ποιες εκ-
μεταλλεύσεις αφορούν κλπ.;

• Τα έσοδα αυτά ο Δήμος 
να τα διαθέσει για την παρα-
κολούθηση της τήρησης των 
περιβαλλοντικών όρων της 
δημιουργίας προτάσεων για 
πιο αποδοτικούς στην προ-
στασία του περιβάλλοντος 
όρους, στη χρηματοδότηση 
προσπάθειας να αναδειχθεί 
το πρόβλημα της εξόρυξης 
σαν κυρίαρχο πρόβλημα του 
Δήμου και να μπει στη σω-
στή του διάσταση, συνεργα-
σίας με τις άλλες πλουτοπα-
ραγωγικές δυνάμεις και όχι 
αφανισμού τους. Σε έλεγχο 
των συνθηκών ασφαλείας και 
υγείας των εργαζομένων και 
των περίοικων.

• Όσον αφορά τις περιο-
χές NATURA 2000, που είναι 

όλες οι νέες παραχωρήσεις, 
να προσφύγουμε στο ΣτΕ 
διότι δεν έχουν εκδοθεί τα 
Π.Δ. που προβλέπει ο νόμος 
3937/11 ή εν πάση περιπτώ-
σει ό,τι ο νόμος προβλέπει για 
τα NATURA 2000 τις ΖΕΠ και 
τις ΕΖΔ και στο τμήμα ανα-
στολών του ΣτΕ για διακοπή 
κάθε εργασίας επιφανειακής 
εξόρυξης.

• Να απαιτήσουμε από 
το ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ-
ΔΟΣ, που τώρα αναθεωρεί-
ται να πάψει ο χαρακτηρι-
σμός των 214.000 στρεμμά-
των NATURA της Γκιώνας ως 
εξορυκτική περιοχή.

• Να ερευνηθούν, γνωστο-
ποιηθούν και αναπτυχθούν 
τα πλεονεκτήματα των πε-
ριοχών NATURA 2000. Το δί-
κτυο, εκτός από την προστα-
σία της φύσης, παρέχει πολ-
λά οφέλη για την κοινωνία και 
την οικονομία.

• Να δημιουργηθεί ΦΟΡΕ-
ΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΓΚΙ-
ΩΝΑΣ με πρωτοβουλία του 
Δήμου. Και αφού συνταχθεί 
και αποφασιστεί η μελέτη δι-
αχείρισης, μετά να γίνουν οι 
όποιες εργασίες.

• Να γίνει μελέτη διαχεί-
ρισης των υδάτινων πόρων 
της περιοχής και υδρογεωλο-
γική μελέτη.

• Να γίνει μελέτη διαχεί-
ρισης των οικοτόπων και να 

Που κατατέθηκαν στο Δ.Σ. του Δήμου Δελφών της 28-1-2014 με θέμα τις ΝΕΕΣ ΜΕΙΟΔΟ-
ΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ 47.7 ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΡΥΞΕΙΣ ΣΕ 3,5 ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΣΤΡΕΜ-
ΜΑΤΑ ΒΩΞΙΤΗ ΣΤΗ ΓΚΙΩΝΑ (τα 30 χιλιάδες και πλέον στα Καστέλλια) από το Δημήτριο 
Μπάκα ο οποίος εκπροσωπούσε τους Πολίτες που με τις υπογραφές τους έφεραν το θέμα 
στο Δημοτικό Συμβούλιο και το Σύλλογο μας. Η εφημερίδα μας ήταν αυτή που ενημέρωσε 
τους πολίτες της Φωκίδας. Τα ίδια αιτήματα και οι προτάσεις κατατέθηκαν και συζητήθη-
καν στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δωρίδας όπου εκεί είχαν καθολική αποδοχή.
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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 διευθύνσεων 
ή νέων διευθύνσεων να ενη-
μερώνετε τα μέλη του Διοι-
κητικού Συμβουλίου.

• Τα κείμενα δεν επιστρέ-
φονται.

Αυτοί που μας έφυγαν

Ας πάει κι ο Παναητάρας
Ήταν αδέρφια γκαρδιακά
Γιαννέλος - Παναητάρας,
με σπίτια με νοικοκυριά.
Τότε με την εκστρατεία
-Δώδεκα και Δεκατρία-
μεσ’ στη νίλα της λαχτάρας,
το Γιαννέλο με την πρώτη
τον επήρανε στρατιώτη.
Ύστερα από δύο χρόνια,
μόλις γύρισε στο σπίτι
σε κακό ψυχρό του χάλι,
ξανακρούξαν τα κανόνι
 δεκανέα διμοιρίτη
το Γιαννέλο ντύσαν πάλι.
Μα ξανά τον απολύσαν
και γυρνώντας στο χωριό μας
όλοι τον καλωσόρισαν
με τον τρόπο το δικό μας.
Κι ήρθε και η Μικρά Ασία
-η καινούργια ιστορία-
δίχως ξόμπλια και διότι,
τον εκάλεσαν στρατιώτη.

Έφτασε ως το λαιμό,
- δεν επάγαινε πια άλλο-,
πήρε σβάρνα το χωριό
και με χουγιαχτό μεγάλο,
φώναζε για ν’ αηκουστεί
να το μάθει όλη η γη:
- Όχι! πουθενά δεν πάω,
το τουφέκι μου κρεμάω.
Τόσα χρόνια είναι λίγα;
Με πέρασαν της πεντάρας!
-Πήγα και ματαπήγα.
ας πάει κι ο Παναητάρας!

Λες και του στρατού την κλήση
θα μπορούσε να τη σβήσει!
Κι άρχισε να αλυχτάει
κάποιος άλλος για να πάει.

Α. ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΗΣ

ΓΑΜΟΙ
• Την 17η Ιανουαρίου 2014 

η εκλεκτή συμπολίτης μας 
Δικηγόρος Δήμητρα Παν. 
Παπαϊωάννου, στο Δημαρ-
χείο του Παλ. Φαλήρου ετέ-
λεσε τους γάμους της μετά 
του εκλεκτού της καρδιάς 
της Δικηγόρου-Συγγραφέα 
Άλκη Καραγιαννόπουλου. 
Μάρτυρες (κουμπάροι) πα-
ρέστησαν, από της πλευράς 
της νύφης ο Συνεργάτης μας 
κ. Δημήτριος Χαλατσάς, από 
δε της πλευράς του γαμβρού 
η Δικηγόρος κα Ευγενία 
Φωτεινάκη.
Επακολούθησε δεξίωση 

με τους εκλεκτούς καλεσμέ-
νους στην κομψή αίθουσα 
δεξιώσεων του παραλιακού 
ξενοδοχείου του Παλ. Φα-
λήρου «Ποσειδών», με θέα 
το Σαρωνικό. Στο ταιριαστό 
ζευγάρι ευχόμεθα να ζήσει 
και να ευτυχήσει.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ

• Η Μαρία Ζαχ. Τσακρή 
προσέφερε για την εφημερί-
δα «Καστελλιώτικα Νέα» 50 
ευρώ στην μνήμη του πατέ-
ρα της Ζαχαρία Τσακρή.

• Η Δέσποινα Ζαχ. Τσακρή 
προσέφερε για την εφημερί-

δα «Καστελλιώτικα Νέα» 50 
ευρώ στην μνήμη του συζύ-
γου της Ζαχαρία Τσακρή.

• Η Ελένη Μπάκα Κωστά-
ρα (Αθήνα) σε μνήμη της μη-
τέρας της Γιαννούλας Μπά-
κα προσέφερε 50 ευρώ.

• Ο Γιώργος και η Φωτει-
νή Σπανού (Αθήνα) σε μνή-
μη Σπύρου Γεωργίου προσέ-
φεραν 100 ευρώ.

• Η Ευσταθία Γεωργίου 
(Καστέλλια) σε μνήμη του 
συζύγου της Σπύρου Γεωρ-
γίου προσέφερε 50 ευρώ.

• Η Ελένη Μαρίνη (Αθή-
να) σε μνήμη Σπύρου Γεωρ-
γίου προσέφερε 50 ευρώ.

• Ο Γεώργιος και ο Δη-
μήτρης Βέλλιος (Αθήνα) σε 
μνήμη Ευριπίδη Σταθόπου-
λου προσέφεραν 100 ευρώ.

• Ο Ευθύμιος Π. Αποστο-
λόπουλος (Καστέλλια) σε 
μνήμη του πατέρα του Πα-
ναγιώτη Αποστολόπουλου 
προσέφερε 100 ευρώ.

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
Η Νεφέλη-Ιωάννα Παΐ-

ζη, κόρη της οφθαλμιάτρου 
Μαρίας Ζαχ. Τσακρή-Παΐζη 
και του χειρουργού Βασίλη 
Παΐζη, εισήχθη κατόπιν πα-
νελληνίων εξετάσεων στην 
Ιατρική Σχολή του Πανεπι-

Επέστρεψε ο ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ από τον Κανα-
δά με Master στη Φυσικοθεραπεία από το Πανεπιστή-
μιο McGill του Montreal. Εργάζεται σε Κέντρο Φυσι-
κοθεραπείας Λ. Κηφισίας 190 έναντι Νοσοκ. ΚΑΤ. Τηλ. 
6976637631 και ανέλαβε θέση Επιστημονικού Συνεργά-
τη της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

στημίου Πατρών.
Της ευχόμαστε ολόψυχα 

συγχαρητήρια και καλή συ-
νέχεια στις σπουδές της.

Οι γονείς της:
Μαρία και Βασίλης Παΐζης

Οι αδερφές της:
Ντέλλα και Ντέπυ Παΐζη

Η γιαγιά της
Δέσποινα Ζαχ. Τσακρή

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Η Ευσταθία Ι. Τσακνιά 

- Βασιλείου ευχαριστεί ολό-
θερμα όλους τους συγχω-
ριανούς και όσους άλλους 
τη βοήθησαν με κάθε τρόπο 
για την αποκατάσταση των 
ζημιών του σπιτιού της που 
προκλήθηκαν από πυρκαγιά 
και εύχεται σε όλους να εί-
ναι καλά αυτοί και οι οικογέ-
νειές τους.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ. 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Την 8-12-2013 απεβίωσε στο 

χωριό μας ο Παναγιώτης Δ. 
Αποστολόπουλος και ενταφιά-
στηκε την επομένη, συνοδευ-
όμενος από όλο το Χωριό μας 

μέσα σε βαρύ πένθος. Τον Πα-
ναγιώτη όλοι τον γνωρίζαμε με 
το παραγκώμι του, που του είχε 
καθίσει σαν επώνυμο. Όλοι τον 
γνωρίζαμε ως Παναγιώτη Πλα-
στήρα. Αθόρυβος και συνεπής 
εργατικός και αφοσιωμένος, 
μεγαλουργούσε μέσα στα πλαί-
σια και τις δυνατότητες που του 
παρείχε το Χωριό μας. Θήτευ-
σε και ως τεχνίτης πεταλωτής 
για μακρύ διάστημα, με μεγάλη 
επιτυχία. Από το γάμο του με 
την Τασία Κυριαζή, απέκτησε 
δύο παιδιά τον ορθοπεδικό για-
τρό Θύμιο Αποστολόπουλο και 
την Ευσταθία απεκατεστημένη 
αξιόλογα στην Αθήνα.
Τα «Κ.Ν.» εκφράζουν την 

βαθειά τους θλίψη στα παιδιά 
του. Να ζουν να θυμούνται ότι 
είχαν έναν αξιόλογο και δυνατό 
πατέρα.

* * *
Πατέρα έφυγες πλήρης ημε-

ρών. Αυτό βέβαια δεν μας αρ-
κεί. Μας παρηγορεί και μας 
τιμά η πραγματικότητα. Η πραγ-
ματικότητα που λέει ότι καθ’ 
όλη τη διάρκεια της ζωής σου 
υπήρξες ένας αγωνιστής ικανός 
και έντιμος, ακούραστος και 
νοικοκύρης, αυστηρός αλλά δί-
καιος κριτής της ζωής.

– Μας συμβούλεψες σωστά. 
Μας καθοδήγησες στην σω-
στή κατεύθυνση. Μας στήριξες 
σε όλες τις δύσκολες στιγμές. 
Καθημερινά μας ενθάρρυνες. 
«Μην φοβάστε, μπροστά» μας 

έλεγες. «Εγώ είμαι εδώ». Έκα-
νες τόσα και τόσα για εμάς. Η 
οικογένειά σου, η μάνα μας, 
τα παιδιά και τα εγγόνια σου, 
είμαστε υπερήφανοι για σένα. 
Πατέρα σε αγαπάμε και σε ευ-
χαριστούμε για όλα!!!

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

Φεύγοντας ο Ευριπίδης, η 
παλιά φρουρά του Χωριού μας 
έχασε έναν από τους πιο χα-
ρακτηριστικούς εκπροσώπους 
της. Ζωντανός και πάντοτε 
παρών, δεν εδίσταζε ποτέ να 
μπαίνει πρωτοπόρος και να 
παίρνει καίριες θέσεις σ’ όλα 
τα προβλήματα του τόπου και 
να δίνει θαρραλέες λύσεις, 
χωρίς αμφιβολίες, ταγμένος 
πάντα στην πρώτη γραμμή, δυ-

νατός και αδέκαστος. Αψηφώ-
ντας μεμψιμοιρίες και σχόλια, 
ριχνόταν στους στόχους για τη 
λύση τους και ήταν απόλυτος. 
Έτσι ακριβώς κύλησε και όλη 
η ζωή του. Τελικά ύστερα από 
τις μεγάλες του επιχειρηματικές 
επιτυχίες, εγκαταστάθηκε στο 
Χωριό μας, όπου και τελείωσε 
την 24-11-2013 και κηδεύτηκε 
την επομένη με πλήρη συμμε-
τοχή συγγενών και φίλων και 
όλων των συγχωριανών μας. 
Τα «Κ.Ν.» συλλυπούνται τα δύο 
του παιδιά τον Ηλία και το Δη-
μήτρη, τον αδελφό του Τάκη 
και όλους τους οικείους του. Ας 
είναι ελαφρύ το Καστελλιώτικο 
χώμα που τον σκεπάζει.
Ο συνομήλικός του, αδερφι-

κός του φίλος και συνεργάτης 

μας κ. Δημήτριος Χαλατσάς, 
μας απέστειλε ένα χαιρετισμό 
του προς τον μεταστάντα, τον 
οποίο και δημοσιεύομε:
Αγαπημένε μας Ευριπίδη,
Ας με συγχωρήσεις από εκεί 

που βρίσκεσαι, λόγω που η ηλι-
κία μου δεν μου επέτρεψε να 
έλθω να σε συνοδεύσω κι εγώ 
μαζί με τους άλλους στην τελευ-
ταία κατοικία σου. Ξεκινήσαμε 
μαζί από πολύ μικροί, μαζί κάθε 
μέρα και μας χώριζε μόνο η νύ-
χτα. Μεγαλώσαμε κι εγώ πήρα 
τον δρόμο των σπουδών κι εσύ 
των επιχειρήσεων και του εμπο-
ρίου. Κατέγινες απ’ αρχής με 
τα αυτοκίνητα και σε πολύ λίγο 
διάστημα, εγκατεστημένος στη 
Λάρισα στο Κέντρο της Χώρας, 
μεταστρεμμένος πλέον στα προ-
σοδοφόρα χωματουργικά έργα 
μεγαλούργησες, με ολόκληρο 
στόλο εκσκαπτικών μηχανημά-
των ως μεγαλοεργολάβος, όπου 
και επρώτευσες. Οι επιχειρημα-
τικές σου επιτυχίες διαδέχονταν 
η μια την άλλη κι έτσι απέκτη-
σες ικανοποιητική οικονομική 
επιφάνεια. Είχες την καλή τύχη 
να μεγαλώσεις με την ανεκτίμη-
τη σύντροφο σου την αείμνηστη 
Μαρίκα και ν’ αποχτήσεις δύο 
εκλεκτούς γιους, αποκτώντας 
και αξιόλογη ακίνητη περιου-
σία στη Λάρισα. Μα η τύχη δε 
θέλησε να σε συνδράμει ως το 
τέλος. Χάνοντας ανέλπιστα τη 
σύντροφο σου, εγκαταστάθη-
κες πλέον από εκεί που άρχισες 
από το Χωριό μας, όπου άφη-
σες την τελευταία σου πνοή. Αγ 
απημένε μας Ευριπίδη, το πέ-
ρασμα σου από τη ζωή ετούτη 
θα παραμένει για όλους, όσους 
σε γνώρισαν, ανεξίτηλο στους 
καιρούς που έρχονται. Μεγάλη 
και ανυπολόγιστη απώλεια για 
το Χωριό η αναχώρηση σου. Η 
μνήμη σου ολοζώντανη θα μας 
συνοδεύει πάντα.

ΛΑΜΠΡΟΣ
Κ. ΚΟΛΛΙΑΣ

Έφυγε από κοντά μας και ο 
Λάμπρος, ένας από τους ατό-
φιους Καστελλιώτες, λαμπρός 
πραγματικά και κοσμοαγάπη-
τος. Από πολύ μικρός κατάγινε 

με τις μεταφορές και όλη του τη 
ζωή την πέρασε με τα αυτοκί-
νητα, πάντοτε πρόθυμος με τον 
εύθυμο και προσιτό προσγει-
ωμένο χαρακτήρα του. Για το 
Λάμπρο δεν υπήρχε εμπόδιο, 
ό,τι ανελάμβανε το επεραίωνε, 
χωρίς να τον ενδιαφέρουν τα 
ανταλλάγματα. Σ’ αυτόν όμως 
τον χρυσό άνθρωπο σωρεύτη-
καν απροσδόκητα τόσες αντιξο-
ότητες, ώστε κατέληξε να μείνει 
τελείως μόνος, χωρίς καμμιά 
συμπαράσταση από κανένα και 
να καταλήξει τρόφιμος στο Γη-
ροκομείο Αμφίσσης. Ήταν μια 
απρόσμενη συμπεριφορά που 
του επιφύλαξε η τύχη. Όσο να’ 
ναι όλοι οι Καστελλιώτες θα 
θυμόμαστε με αγάπη πάντοτε 
το Λάμπρο, ευχόμενοι αναπαυ-
όμενος πια, να είναι ελαφρύ 
το Καστελλιώτικο χώμα που το 
σκεπάζει.

ΓΙΩΡΓΟΣ Δ. ΒΑΒΗΣ
Την 7-12-2013 έφυγε από 

κοντά μας ο αγαπητός σ’ όλους 
μας ο Γιώργος και κηδεύτηκε 
την επομένη μέσα σε γενικό Κα-
στελλιώτικο πένθος με τη συμ-
μετοχή όλων των συγχωριανών 
μας. Ο Γιώργος με τις εγκύκλιες 
σπουδές τ ου προσεχώρησε στη 
Δασοπονία, την οποία αγάπη-
σε με ζήλο και υπηρέτησε στην 
περιοχή μας επί σειρά ετών, ως 
δασοκόμος. Στα υπηρεσιακά 
του καθήκοντα υπήρξε άψογος 
κυριολεκτικά και κοσμαγάπη-
τος, ασκώντας περισσότερο 
προληπτικά τη δασοπονία και 
όχι κατασταλτικά και τούτο το 
επεβράβευαν πάντοτε οι ανώ-
τεροι του του Κλάδου του. Ο 
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γάμος του με την εκλεκτή της 
καρδιάς του την Ελένη Γ. Αγγε-
λή, του χάρισε δύο παιδιά τον 
αξιωματικό κ. Φώτη Γεωργίου 
και τη θυγατέρα του Μαρία. Ο 
Γιώργος υπήρξε κυριολεκτικά 
αφοσιωμένος στα καθήκοντα 
του, χωρίς να παραλείπει την 
κοινωνική του συμπεριφορά, 
μια συμπεριφορά κοσμαγάπη-
τη από όλους. Λάβαινε πάντοτε 
ενεργό μέρος στα κοινά και οι 
παροχές του ήσαν πάντοτε απο-
τελεσματικές και διατιμημένες.
Τα «Κ.Ν.» συλλυπούνται ολό-

ψυχα τη σύζυγο και τα παιδιά 
του. Ας είναι η μνήμη του αιω-
νία και ελαφρύ το χώμα που τον 
σκεπάζει.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓ.
ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ

16 Δεκ. 1925 - 8 Μαρτ. 2014

Ένας ακόμη από τους ριζικά 
στεκούμενους συγχωριανούς 
μας ο Γιώργος Παπαευθυμίου 
έφυγε από κοντά μας στις 8-3-
2014.
Ήταν υπόδειγμα λαμπρού 

και συνεπούς συμπολίτου μας 
αθόρυβος και σοβαρός γε-
μάτος από καλή διάθεση για 
όλους. Πάντοτε πρόθυμος έδι-
νε το δικό του παρόν σε κάθε 
μια δημοσία εκδήλωση με απο-
τελεσματική τη συμμετοχή του 
στα κοινά του Χωριού μας. 
Παντρεύτηκε με την Βασιλική 

και έζησαν μαζί με τα παιδιά 
τους που απέκτησαν και φρό-
ντισαν για την καλή αποκατά-
στασή τους. Είναι γεγονός ότι η 
απουσία του από τον κύκλο του 
Χωριού μας θα είναι σημαντική 
και αναντικατάστατη.
Τα «Κ.Ν.» συλλυπούνται ολό-

ψυχα την οικογένειά του ευχό-
μενα να ζούν να τον θυμούνται 
έτσι που να παραμείνει η μνήμη 
του για όλους μας αιωνία.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Δ. ΧΑΜΗΛΟΣ

10 Μαρ. 1924 - 5 Μαρτ. 2014

Την 5 Μαρτίου 2014 απεβίω-
σε και ετάφη στο Χωριό μας ο 
Θανάσης Χαμηλός. Από μικρός 
μαθήτευσε ως σιδηρουργός και 
εξελίχθηκε άριστο επαγγελμα-

τία που εξυπηρετούσε τις σιδη-
ρουργικές γενικά κατασκευές, 
όχι μόνο το Χωριό μας αλλά και 
ολόκληρη την περιφέρεια.
Αγαπητός σε όλους προσπα-

θούσε με όλη του την ευγένεια 
και την καλοσύνη ν’ αντεπεξέλ-
θει στην εξυπηρέτηση όλων. 
Ήταν προσιτός εκ φύσεως και 
συνεπώς, είχε την καλή τύχη να 
ενώσει τη ζωή του με τη Μαίρη 
Κάντζου και απετέλεσαν μια 
λαμπρή οικογένεια με ομόνοια 

και αγάπη.
Τα «Κ.Ν.» συλλυπούνται 

εγκάρδια την οικογένειά του 
ευχόμενα ο Θεός να τον ανα-
παύσει.

ΝΙΤΣΑ συζ.
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΤΣΑΡΑ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗ 

ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ
Καστελλιώτισα η Νίτσα κόρη 

του αείμνηστου Σταμάτη Σταμα-
τέλου είχε την τύχη να παντρευ-
τεί και να εγκατασταθεί στη Λα-
μία όπου απέκτησε και τα δύο 
παιδιά της. Έφυγε και κηδεύτη-
κε στη Λαμία με την συμμετοχή 
στην εκφορά των συγγενών και 
φίλων. Μετριοπαθής και σεμνή, 
πάντα πρόσχαρη, προτέρημα 
που το κληρονόμησε από την 
μητέρα της, αφοσιώθηκε από-
λυτα στην ανάδειξη της οικογε-
νείας της και το πέτυχε ευτυχι-
σμένη μέχρι τα τελευταία της. 
Μα η μοίρα δε θέλησε να της 

φερθεί απλόχερα, γιατί τα τε-
λευταία της χρόνια τα πέρασε 
στο κρεβάτι του πόνου. 
Τα «Κ.Ν.» συλλυπούνται ολό-

ψυχα την οικογένειά της ευχό-
μενα να είναι ελαφρύ το χώμα 
που την σκεπάζει και η μνήμη 
της να μένει αιώνια.

ΕΙΣ  ΜΝΗΜΗ 
Γιαννούλας Μπάκα
Γλυκιά μου Μανούλα
Ο κύκλος της επίγειας ζωής 

σου έκλεισε. Βρίσκεσαι και συ, 
ελπίζω με τους άλλους δικούς 

σου στην αγκαλιά των αγγέλων. 
Αναλύοντας τη ζωή σου είχες 
την τύχη να γεννηθείς σε μια 
πολυμελή οικογένεια που κυρι-
αρχούσε η αγάπη.
Παντρεύτηκες αργότερα και 

νύφη πια στον Αι Γιώργη υπη-
ρέτησε τις αρετές που κουβα-
λούσες, την συντροφικότητα, 
το ήθος την αξιοπρέπεια, την 
εργατικότητα και το χάρισμα να 
προσφέρεις χωρίς να ζητάς.
Αν και η ζωή σου επιφύλασ-

σε ακραίες εκπλήξεις, εσύ προ-
σπαθούσες να ανταποκριθείς 
με το άνισο, να κάνεις ότι δεν 
συμβαίνει τίποτα για την ομαλή 
προσαρμογή στην καθημερινό-
τητα και για το καλό της υπό-
λοιπης οικογένειας έσφιγγες 
τα δόντια σου και τα κατάφερ-
νες. Απλός άνθρωπος. Απλή 
ζωή, σύνθετα γεγονότα. Όμως 
με την στάση σου δίδαξες στα 
παιδιά και τα εγγόνια σου την 
στωϊκότητα, την προσαρμοστι-
κότητα, την ικανότητα να μπο-
ρεί κανείς να αγωνίζεται, να 
μάχεται με όλη του την δύναμη.
Μεγάλος νικητής σου όμως 

ο χρόνος. Τον τελευταίο καιρό 
της ζωής σου είχα την τύχη να 
σε ζήσω, όντας στην ωριμότη-

τά μου όπου τα χαρίσματά σου 
ζύγιζαν την ακριβή τους αξία 
μέσα μου και δεν κατάφερες 
Μανούλα μου να εκπλήξεις, να 
με συγκλονίσεις ακόμα και να 
με διδάξεις ξανά… καθημερινά 
με την σιωπή σου με το χαμόγε-
λό σου, με το κοίταγμά σου με-
στό από νοήματα, με τις σοφές 
κουβέντες σου.

«Μανούλα μου σου είπα κά-
ποια στιγμή η Γιωτούλα, μας 
φεύγει μετανάστρια στη Νορβη-
γία». Μου απάντησες και με κα-
θήλωσες. Ας λάμπει κόρη μου ο 
ήλιος και ας είναι και στα βου-
νά». Η αισιοδοξία σου η αγάπη 
σου για όλους και προς όλους, 
ο καλός σου ο λόγος και θετι-
κότητα της αύρας σου βάζουν 
τον δικό μας πήχυ ψηλότερα, 
μας κάνουν όλους περήφανους 
που σε έχουμε και ΕΜΕΝΑ που 
σε είχα ΜΗΤΕΡΑ. 
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ και ελ-

πίζω πως εκεί πάνω θα βρεις 
την ομορφιά και την γαλήνη 
που πάντα δίδασκες και ανα-
ζητούσες. Λείπεις σε όλους μας 
πολύ.

ΤΟ ΛΕΝΑΚΙ ΣΟΥ

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΓΙΩΡΓΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΒΑΒΗ
Με τον εκλιπόντα είχα την 

τιμή και την ευχαρίστηση να 
συνυπηρετήσω για δύο μήνες 
το καλοκαίρι του 1957, κατά 
την κατασκευή του δασικού 
δρόμου Λιλαίας – Επταλόφου – 
Αράχωβας. Η Δασική Υπηρεσία 
είχε την καλοσύνη να ενοικιά-
σει για μας και τον δασονόμο 
– Προϊστάμενο του έργου, κα-
θώς και για ένα δήθεν γραφείο, 
ένα παλιόσπιτο στην Επτάλοφο, 
ανάμεσα στα έλατα και τα κρύα 
νερά.
Μια μέρα βγήκα στο χαγιά-

τι να πάρω τον αέρα μου και 
ακούω τον Γιώργο να σιγοτρα-
γουδάει: «Ζαφείρα, Ζαφείρα, 
μελαχρινή Ζαφείρα…». Θεώ-
ρησα σωστό να τον συνοδέψω, 
αλλά φαίνεται το παράκανα. 
«Πάψε, ρε, θα μας ακούσει!». 
Με αποστόμωσε αυστηρά ο 
Γιώργος. «Γιατί;» «Να, αυτή που 
βλέπεις μέσα στον κήπο τη λένε 
Ζαφείρα». «Τόσο το καλύτερο, 
λέω, να δεις πως θα της αρέ-
σει».

«Σα, δεν ντρέπεσαι, ντιπ!».
Δεξιόφερνε, αλλά φανατικός 

δεν ήταν, παρωπίδες δεν είχε. 
Ένα βράδυ στο χωριό διαβάσα-
με στην «Ακρόπολη» (σάμπως 
υπήρχε κι άλλη;) «οι Ρώσοι, 
λέει, πήγαν στο διάστημα. Οι 
Αμερικανοί, όμως, προηγού-
νται στους πυραύλους».
Και ο Γιώργος σχολίασε: 

«Είχα ένα σιτάρι φέτος, ένα 
στάχυ μια πιθαμή!». Και συ να 
λες: «Εγώ, όμως, έχω μια καρα-
μπίνα, δύο μέτρα…».
Μου είχαν κάνει εντύπωση η 

φιλομάθεια και η ευρυμάθειά 
του. Διάβαζε ό,τι εύρισκε. Αν 
δεν είχε τίποτε να διαβάσει, 
συζητούσε. Για να μαθαίνει. Το 
σαράκι της επιστήμης τον έτρω-
γε. «Πώς έγινε, Γιώργο, και δεν 
διορίστηκες και συ σε κάποια 
ανάλογη με τα προσόντα σου 
θέση: Θα έχεις, φυσικά, τελειώ-
σει το Γυμνάσιο». «Ποιο Γυμνά-
σιο, μου λέει. Το Δημοτικό και 
πολύ ήταν».

Αυτοί που μας έφυγαν

Δεν άντεξε τον πόνο απ’ το χαμό του συζύγου της Σπύρου έφυγε 
και η Τούλα πριν ακόμη στεγνώσουν τα δάκρυα των πλέον αγαπη-
μένων της προσώπων: της κόρης και του γαμπρού της.
Μέσα σε γενικό πένθος θλίψη και πόνο συγγενείς, φίλοι και με 

συμμετοχή όλων των συγχωριανών μας έγινε η κηδεία της Τούλας. 
Το Χωριό μας έχασε ένα αναντικατάστατο και αγαπημένο ζευγάρι. 
Η Τούλα ήταν το υπόδειγμα μιας Καστελλιώτισσας μάνας και συζύ-
γου. Ήταν η δασκάλα των κοριτσιών της εποχής που λειτουργούσε 
για χρόνια η Αγροτολέσχη, πρωτοπόρο γεγονός για το Χωριό μας.
Η δασκάλα με τις γνώσεις της έδωσε ώθηση στην επιμόρφωση 

για θέματα οικοκυρικών, οικονομίας, συμπεριφοράς και τόσων 
άλλων στις νέες κοπέλες του Χωριού μας. Κουρασμένες απ’ την 
ταλαιπωρία στα καπνά εύρισκαν την Αγροτολέσχη όχι μόνο για επι-
μόρφωση αλλά και σημείο συνάντησης και για άλλες εκδηλώσεις 
όπως εκδρομές χοροεσπερίδες κ.τ.λ. Καλές εποχές με καλές ανα-
μνήσεις.
Η Τούλα έζησε ευτυχισμένα χρόνια με τον σύζυγό της Σπύρο. 

Παρόντες σ’ όλα τα συμβάντα του Χωριού μας. Στις χαρές και στις 
λύπες. Είχαν κερδίσει την αγάπη και την εκτίμηση των συγχωρια-
νών μας. 
Ας είναι ελαφρύ το χώμα και η μνήμη της αιώνια.
Τα «Καστελλιώτικα Νέα» εκφράζουν θερμά συλλυπητήρια στην 

κόρη και τον σύζυγό της, να 'ναι καλά και να την θυμούνται.

ΕΥΣΤΑΘΙΑ συζ. ΣΠΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ο Γιώργος, το μεγαλύτερο 
από τα τέσσερα παιδιά του Ηπει-
ρώτη μπάρμπα Φώτη Βάβη και 
της Μαρίας Μπάκα, έπρεπε από 
μικρός να γυρίζει τα χωριά με 
τον πατέρα του, φορτωμένοι τα 
«γανώματα». Οι καλύτεροι στην 
τέχνη τους.
Ο Γιώργος, όσο ήτανε σω-

στός και δίκαιος και χωρατα-
τζής, άλλο τόσο ήτανε αυστη-
ρός και περήφανος. Μύγα στο 
σπαθί του. Μια μέρα λογοφέ-
ρανε «δι’ ασήμαντον αφορμήν» 
με τον Προϊστάμενο, εκείνο 
το «εικοσάχρονο παιδάριο», ο 
Γιώργος πείσμωσε πολύ, έλαβε 
τον κράβατόν του και κατέβηκε 
στο κατώϊ, όπου φυλάσσονταν 
τα εργαλεία της δουλειάς μας. 

Εκεί εγκαταστάθηκε, παρά τις 
συγγνώμες και τις παρακλήσεις 
να ανέβει επάνω.
Τις επόμενες ημέρες παρα-

τηρήσαμε οι από πάνω ότι, 
όταν φυσούσαμε τη μύτη μας, 
έβγαινε από μέσα μια μαύρη 
καπνιά. Όπως διαπιστώσαμε 
η καπνιά προερχόταν απ’ το 
κατώϊ, εισχωρώντας ανάμεσα 
στις χαραμάδες. Τι συνέβαινε; 
Ο Γιώργος διάβαζε μέχρι αργά 
το βράδυ με το λύχνο, εκείνο το 
μικρό φουγάρο –θα θυμούνται 
οι παλιότεροι– που φώτιζε τα 
«σκοτίδια» μας.
Είθε, Γιώργο, εκεί που πήγες 

να έχει άπλετο φως…
ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘ. ΜΑΚΡΗΣ

ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ

ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΑΣ ΑΠΕΣΤΕΙΛΑΝ
  Ευρώ
Αντωνία Τσικνή  Ελαιώνας  20
Μαρία Π. Μαλεβίτη Αθήνα 30
Άννα Παπατζέλου Αθήνα 20
Λεμονιά Τσαμαδιά Αθήνα 50
Αρετή Σκωλίκη Αθήνα 30
Μακρής Ιωαν. Παναγιώτης Λαμία 50
Τάκης Γραβιάς Αυστραλία $100

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

«ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»
ΑΓΓΛΙΚΑ - ΓΑΛΛΙΚΑ
Ειρήνη Τσελέντη

Εκμάθηση με διαδραστικό πίνακα
Εντατικά μαθήματα
Όλα τα πτυχία

Αγγλικά: LOWER - PROFICIENCY
Γαλλικά: DELF (A1 - A2 - B1 - B2)

DALF (C1 - C2)
Καστέλλια - Τηλ. 6936724342
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(Συνέχεια από τη σελίδα 1)
ορισθούν οι χρήσεις γης σε 
ποιους χώρους και με ποιες 
προϋποθέσεις θα γίνεται η 
εξόρυξη.

• Να επιβληθεί η αποκατά-
σταση όλων των χώρων εξό-
ρυξης παλιών και καινούρ-
γιων σύμφωνα με το ΚΜΛΕ 
και τους περιβαλλοντικούς 
όρους και να επιδιωχθεί από 
το Δήμο η είσπραξη προ-
στίμων μη εφαρμογής των 
όρων σύμφωνα με τον νόμο 
1650/86.

• Να προσβληθούν και να 
ακυρωθούν όλες οι Μ.Π.Ε. 
που έχουν στηριχθεί σε ψεύ-
τικα και παραπλανητικά 
στοιχεία.
Η S&B έχει προσφύγει στο 

ΣτΕ για την Αλεφάντω ενώ 
γνωρίζει ότι η Μ.Π.Ε. έχει 
στηριχθεί σε τέτοια στοιχεία. 
Αυτή η ενέργεια να θεωρηθεί 
αιτία πολέμου και να απαιτη-
θεί η άμεση απόσυρσή της.

• Να προσβληθούν όλες οι 
αδειοδοτήσεις που δεν αιτι-
ολογείται επαρκώς ότι είναι 
συμφέρουσες για την Εθνική 
Οικονομία.

• Να απαιτηθούν ανταπο-
δοτικά ανάλογα με την αξία 
του μεταλλεύματος, ικανά να 
αντιμετωπίσουν την κατα-
στροφή.

• Να διεκδικήσουμε την αξι-
οποίηση του ορυκτού πλού-
του της περιοχής προς όφε-
λος της εθνικής οικονομίας 
και του τόπου στην έκταση 
που του αναλογεί και μπορεί 
να είναι συνεργάσιμη με τις 
άλλες αναπτυξιακές δυνατό-
τητες του Δήμου.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΚΑΣ

Για την ιστορία
και όχι μόνο

Ο πρόεδρος του Δ. Σ. προ-
σπάθησε εν ονόματι του κανο-
νισμού, να μην επιτρέψει την 
ολοκληρωμένη παρουσίαση 
των προβλημάτων, τα οποία 
υπάρχουν και θα προκύψουν 
(δόθηκε χρόνος δέκα λεπτών 
σε όλους) και κάλεσε τον εκ-
πρόσωπο της εταιρείας να 
εξηγήσει σε τι συνίσταται η 
έρευνα και τι σημαίνει η εξό-
ρυξη βωξίτη. Τότε ακούστηκε 
η περιγραφή της ελβετικής 
Γκιώνας. Ο Δημήτρης Μπά-
κας παρουσίασε παρουσίασε 
εκτενή εναλλακτική πρόταση 
ορθολογικής και ανταποδο-
τικής κοινωνικά αξιοποίησης 
των μεταλλευμάτων, την 
οποία επειδή δεν του δόθη-
κε ο απαιτούμενος χρόνος 
κατέθεσε γραπτά στο Δ.Σ. 
και δημοσιεύθηκε στη μεγάλη 
πλειοψηφία των ενημερωτι-
κών διαδικτυακών τόπων της 
Φωκίδας και όχι μόνο.
Ο Δήμαρχος κατηγόρησε 

όχι την εταιρεία ή κάποιον 
άλλο, αλλά τις πολιτικές κο-
σμοθεωρίες των αντιρρησιών 
και έβαλε την κόκκινη γραμμή 
να αντιδράσει αν η S&B ζη-
τήσει επιφανειακή εκμετάλ-
λευση στη Μητρόπολη της 
Άμφισσας. (Τα Καστέλλια πέ-
φτουν λίγο μακριά οπότε...).
Και στην παρατήρηση του 

κ. Γ. Κόλλια από την Καλοσκο-
πή για παλαιότερη δήλωση 
του στη Στρώμη είπε για την 
Δ.Ε. Καλλιέων ότι έχει άλλη 
αναπτυξιακή πρόταση, ενώ 
τα Καστέλλια, η Καλοσκοπή 
κ.λπ. είναι εξορυκτική περι-
οχή. Από τους Συμβούλους 
της πλειοψηφίας μίλησαν 
ελάχιστοι και κοινή συνιστα-
μένη ήταν η άσκηση κριτικής 
προς τους πολίτες που υπέ-
γραψαν την πρόταση με κυ-
ρίαρχο επιχείρημα τις θέσεις 
εργασίας που προσφέρει η 
εταιρεία. Δεν απάντησαν 
όμως στην εκτενή αναφορά 
που έκανε ο Δ. Μπάκας ότι 
σε όλες τις μεταλλευτικές και 
λατομικές εταιρείες απασχο-
λείται λιγότερο από το 2% 
του ενεργού πληθυσμού του 
Δήμου και μετέχουν στην το-
πική οικονομία με 0,31% ενώ 
παράλληλα με τον τρόπο 
που γίνεται η εκμετάλλευση 
εξαφανίζει κάθε άλλη παρα-
γωγική δραστηριότητα, χάνο-
νται χιλιάδες θέσεις εργασίας, 
η καταστροφή είναι διαρκής, 
μη αναστρέψιμη και οδηγεί με 
μεγάλη ταχύτητα στη μετα-
τροπή της περιοχής σε άγονη 
έκταση.
Η παράταξη Καραχάλιου 

(αξιωματική αντιπολίτευση). 
Αρκετοί ήταν οι Σύμβουλοι 
που θέλησαν να τοποθετη-
θούν στο θέμα. Στάθηκαν 
στη διαπίστωση πως παρα-
μένει αδιευκρίνιστο το πόσες 
θέσεις εργασίας κλείνει η πα-
ρεπόμενη αναπτυξιακή δυνα-
μική που αποτρέπεται από 
τη μεταλλευτική δραστηριό-
τητα στην περιοχή. Έδωσαν 
μάλιστα το παράδειγμα του 
πρώην Δήμου Παρνασσού 
που πέτυχε ανάπτυξη διώ-
χνοντας τις εξορύξεις.
Συνεπώς, κατά τις τοπο-

θετήσεις τους, το ζήτημα 
απαιτεί περισσότερη μελέτη 
και εμβάθυνση. Πότε όμως; 
Όταν θα έχουμε γίνει κρανί-
ου τόπος;
Η Λαϊκή Συσπείρωση, πα-

ράταξη του ΚΚΕ, ενώ στην 
αρχή δήλωσε ότι θα ψηφίσει 
«παρών» δηλαδή κατά της 
πρότασης γιατί η πρόταση 
ζητούσε ανταποδοτικά, τελι-
κά ψήφισε υπέρ της προσφυ-
γής καταθέτοντας παράλλη-
λα την πάγια θέση της υπέρ 

της κοινωνικοποίησης των 
μεταλλείων και τη θέση της 
ότι δεν είναι κατά των επιφα-
νειακών εξορύξεων, θέση που 
είχε εκφράσει και στο Δημοτι-
κό Συμβούλιο της 29-3-2013 
με θέμα την Αλεφάντω όταν 
δεν είχε ψηφίσει την πρότα-
ση για απαγόρευση των επι-
φανειακών εξορύξεων.
Η παράταξη ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΤΟ 

ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ, η μόνη παρά-
ταξη που υπέγραψε να έρθει 
το θέμα στο Δ. Σ. με τον ομι-
λητή της κ. Βανδώρο θεώρησε 
ασύμβατο η έρευνα να γίνεται 
από τον ίδιο φορέα που εκμε-
ταλλεύεται τη μεταλλευτική 
δραστηριότητα γιατί έτσι δη-
μιουργούνται τεράστια συμ-
φέροντα υπέρ του εκμεταλ-
λευτή και κατά του ελληνικού 
Δημοσίου και του τόπου. Ο 
δε Σύμβουλος της παράταξης 
τόνισε ότι πολλά περιβαλλο-
ντικά εγκλήματα έχουν γίνει 
στο όνομα των λαϊκών συμ-
φερόντων που τελικά επι-
βαρύνουν θανάσιμα τη ζωή 
στον πλανήτη, άρα τελικώς 
είναι εις βάρος του λαού, και 
ζήτησε δημοψήφισμα όταν ο 
Δήμαρχος και ο εκπρόσωπος 
της εταιρείας υποστήριξαν 
ότι αυτοί εκφράζουν τη λαϊκή 
θέληση.
Ο Πρόεδρος της Τοπικής 

Κοινότητας Καστελλίων, αν 
και παρών, δεν πήρε καν το 
λόγο.
Ο Αντιδήμαρχος της ΔΕ. 

Γραβιάς επίσης δεν πήρε το 
λόγο.
Τη συνεδρίαση παρακο-

λούθησαν πολλές δεκάδες 
πολιτών από όλο το Δήμο. Η 
πρόταση η οποία είχε συρ-
ρικνωθεί στο αν ο Δήμος θα 
προσφύγει στο ΣτΕ κατά των 
αδειοδοτήσεων, απορρίφθη-
κε όπως αναμενόταν από το 
Δ.Σ.. Εναντίον της πρότασης 
ψήφισε το σύνολο της παρά-
ταξης του Δημάρχου και μά-
λιστα πρώτα ανακοινώθηκε 
από τον Πρόεδρο και μετά 
ρωτήθηκαν οι Σύμβουλοι αν 
συμφωνούν, και είπε ναι στη 
συνέχιση της ανεξέλεγκτης 
εκδοράς της Γκιώνας.
Υπέρ της πρότασης τάχθη-

κε το σύνολο των τριών πα-
ρατάξεων της αντιπολίτευ-
σης.
Εξέλιξη που απεικονίζει 

το σκεπτικισμό της κοινής 
γνώμης της περιοχής για τη 
μεταλλευτική δραστηριότη-
τα και τον τρόπο που αυτή 
γίνεται.

ΔΗΜ. ΜΠΑΚΑΣ

Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙ-
ΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΒΩΞΙ-

ΤΗ ΣΤΗ ΦΩΚΙΔΑ
Η Ανεξάρτητη Αρχή ΣΥ-

ΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 
σε συνέχεια της αναφοράς 
- καταγγελίας από τις 3-2-
2012 του Δημητρίου Μπάκα 
και του 150622/21029/14-
6-2012 εγγράφου της με το 
150622/1752/14-1-14 έγγρα-
φό της, προς όλες τις αρμόδι-
ες υπηρεσίες:
Επανέρχεται στο θέμα 

«Περιβαλλοντική αποκατά-
σταση σε μεταλλεία βωξίτη 
στη Φωκίδα», προκειμένου 
να λάβει σαφείς απαντήσεις 
και δεσμεύσεις όσον αφορά:
Α. την πρόβλεψη περιβαλ-

λοντικής προστασίας.
Β. την τήρηση των περι-

βαλλοντικών όρων κατά την 
εκμετάλλευση των κοιτασμά-
των της περιοχής.
Γ. την πορεία της υποχρέ-

ωσης αποκατάστασης των 
εξοφλημένων τμημάτων.
Δ. την εκκρεμότητα των μη 

αποκαταστημένων και ανε-
νεργών μεταλλείων.
Διαπιστώνει ότι:
Για τα μεταλλεία στη Φωκί-

δα: «Γενικά ο τρόπος με τον 
οποίο δραστηριοποιούνται 
ή δραστηριοποιήθηκαν κατά 
το παρελθόν οι εκμεταλλεύ-
τριες εταιρείες, άφησε πίσω 
του περιοχές μη αποκατε-
στημένες, καταστρέφοντας 
αμετάκλητα το φυσικό περι-
βάλλον της περιοχής».
Αναφέρει ότι:
Α. από τη διερεύνηση της 

αναφοράς προκύπτει ότι 
παρά την ύπαρξη εγκεκριμέ-
νων περιβαλλοντικών όρων, η 
αποκατάσταση του περιβάλ-
λοντος παραμένει ελλιπής.
Β. καμία από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες δεν αναφέρθηκε σε 
μελλοντικές προθέσεις δρομο-
λόγησης αποκατάστασης.
Γ. ότι ενώ η εκμεταλλεύ-

τρια εταιρεία υποχρεούται 
να καταθέσει εγγυητική για 
την αποκατάσταση του πε-
ριβάλλοντος πριν την έναρ-
ξη των εργασιών, αυτό δεν 
έγινε.
Δ. από τις αρμόδιες υπη-

ρεσίες, στις επισημάνσεις 
της Αρχής, δεν υπήρξε ου-
σιαστικά ενημέρωση για τις 
ενεργές εκμεταλλεύσεις ή για 
τις εκμεταλλεύσεις τις οποίες 
εκκρεμεί η αποκατάσταση 
και οι αρμόδιες υπηρεσίες θα 
μπορούσαν να ασκήσουν ου-
σιαστικό έλεγχο.
Ε. τα χρηματικά πρόστιμα 

που επιβάλλονται στην εκ-
μεταλλεύτρια εταιρεία είναι 
πολύ μικρά και δεν καταφέρ-
νουν να λειτουργήσουν ως 
μέσα συμμόρφωσης με απο-
τέλεσμα τις συνήθεις πλέον 
υποτροπές σε «λειτουργία 
κατά παράβαση των εγκε-
κριμένων περιβαλλοντικών 
όρων».

TA AITHMATA KAI OI ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Στ. κατά την αυτοψία η 
Επιθεώρηση Μεταλλείων, 
η οποία φαίνεται να επικε-
ντρώνεται στις αρμοδιότητες 
που αφορούν την ασφάλεια 
και υγεία των εργαζομένων, 
διαπιστώθηκε μεταξύ άλλων 
η κατά συρροή μη συμμόρ-
φωση με την υπόδειξη της 
υποχρέωσης οριοθέτησης 
των μεταλλευτικών χώρων 
με μόνιμα και σταθερά ορό-
σημα.
Ζ. οι Επιθεωρητές Περιβάλ-

λοντος όσο και η Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος Στερεάς Ελ-
λάδας και τα Κλιμάκια Ελέγ-
χου Ποιότητας Περιβάλλο-
ντος δεν έχουν ενημερώσει 
την Αρχή σχετικά με τις αυ-
τοψίες και τις διαπιστώσεις 
τους, προκειμένου να γίνει 
μια συνολική αποτίμηση της 
υφιστάμενης κατάστασης, 
τόσο για τις πρόσφατες όσο 
και για τις παλαιότερες εκμε-
ταλλεύσεις.
Επισημαίνει ότι σκοπός 

της παρέμβασης, μεταξύ των 
άλλων, είναι να καταγραφούν 
οι εξοφλημένες περιοχές που 
χρήζουν αποκατάστασης και 
να προταθούν μελέτες απο-
κατάστασης με διερεύνηση 
πηγών χρηματοδότησης.
Επίσης θα επιθυμούσε να 

αναδειχθούν τα αντικειμε-
νικά προβλήματα που αντι-
μετωπίζουν οι ελεγκτικές 
υπηρεσίες και η πολιτεία να 
ενσκήψει σε αυτά, αλλιώς η 
εκμεταλλεύτρια εταιρεία θα 
συνεχίζει να λειτουργεί με 
παρεκκλίσεις από τους πε-
ριβαλλοντικούς όρους και 
ελλιπή μέτρα ασφάλειας με 
σοβαρές επιπτώσεις τόσο 
στην προστασία του περι-
βάλλοντος όσο και εκτός του 
πλαισίου νομιμότητας.
Τελικά καμιά αρμόδια 

υπηρεσία δεν αντέκρουσε 
την καταγγελία - μηνυτήρια 
αναφορά του χωριανού μας 
από τα Καστέλλια Δημητρί-
ου Μπάκα ότι, η μεταλλευτι-
κή εταιρεία S&B Βιομηχανικά 
Ορυκτά ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΕΞΟ-
ΦΘΑΛΜΑ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΑ ΚΑΙ 
ΒΑΡΒΑΡΑ καταπατά εγκεκρι-
μένους περιβαλλοντικούς 
όρους, Υπουργικές Αποφά-
σεις, Νόμους και Διατάξεις.

ΔΗΜ. ΜΠΑΚΑΣ

ΠΑΠΑΤΖΕΛΟΥ ΑΝΝΑ
(Σύζυγος Α. Παπαγεωργίου)

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ
Ammerland Klinik GmbH - Germany

Στυτική δυσλειτουργία - Ακράτεια

Παιδοουρολογία

Ειδική χειρουργική ουρολογία

Ιατρείο: Γ. Παπανδρέου 81 - Δάσος Χαϊδαρίου
Τηλ. 210 5325477 - 6979 348409

Δέχεται καθημερινά 5.30 - 9.30 μ.μ.

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Προοδευτικός Σύλλογος «Τα Καστέλλια» σας προ-

σκαλεί στην τελετή απονομής βραβείων και επαίνων του 
Τρίτου Διαγωνισμού Διηγήματος «Στέλιος Ξεφλούδας» 
με θέμα «Καπνός».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 
Μαρτίου 2014 και ώρα 19:30 στο Μέγαρο του Πνευμα-
τικού Κέντρου Ρουμελιωτών (Σίνα 33, τηλ.: 2103644715) 
στην Αθήνα, όπου βρίσκεται και η έδρα του Συλλόγου.

Σύμφωνα με την προκήρυξη του Διαγωνισμού θα 
απονεμηθούν τρία βραβεία (πρώτο, δεύτερο, τρίτο), ει-
δικό βραβείο «Γιώργης Χαλατσάς» και ένδεκα έπαινοι.

Όλα τα παραπάνω διηγήματα (βραβεία, έπαινοι, δι-
ακρίσεις) θα δημοσιευθούν είτε στην υπό έκδοση ανθο-
λογία, είτε στον έντυπο, είτε στον ηλεκτρονικό τύπο του 
Συλλόγου.

Είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι και καλοδεχούμενοι. 
Συγγραφείς, Καστελλιώτες και φίλοι των Καστελλίων.

Ευχαριστούμε θερμότατα για τις αναγνωστικές απο-
λαύσεις που μας χαρίσατε.

Ελπίζουμε ολόψυχα να σας γνωρίσουμε από κοντά.
Στην εκδήλωση θα βραβευθούν επίσης και οι εισερ-

χόμενοι σε ΑΕΙ & ΤΕΙ νέοι Καστελλιώτες.
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Ο «Συνήγορος του Πο-
λίτη» με τις αλλεπάλληλες 
αναφορές τού Συμβούλου 
του Συλλόγου μας Μηχανι-
κού κ. Δημ. Μπάκα, ύστερα 
από ανεπιτυχείς προσφυ-
γές στις διάφορες Κρατικές 
Υπηρεσίες με το τελευταίο 
αυτό έγγραφο του κατα-
φεύγει, μη έχοντας τίποτε 
άλλο να κάνει - ultimum 
remendium - έσχατο μέ-
σον, όπως λέμε - πάλι στις 
διάφορες «αρμόδιες» Υπη-
ρεσίες μεταξύ των οποίων 
και η Γεν. Δ/νση Δασών, 
παραθέτοντας με κάθε λε-
πτομέρεια σαφώς τόσο την 
ισχύουσα νομοθεσία, την 
οποία οι Βωξίτες Φωκίδος 
ουδέποτε σεβάστηκαν, πα-
ραμένοντας ατιμώρητοι, 
όσο και τις διαδοχικές αυ-
τές προσφυγές του, στις 
οποίες ούτε πολύ ούτε λίγο 
στο σύνολό τους κατά και-
ρούς, απέφυγαν εμφανέ-
στατα να πάρουν θέση με 
χλιαρές και κατασκευασμέ-
νες δικαιολογίες. (Απελθέ-
τω απ’ εμού το ποτήριον 
τούτο).
Στις υπομνήσεις του 

«Συνηγόρου του Πολίτη» 
των παραβάσεων αυτών 
των Βωξιτών, οι οποίες 
–παλιές και νέες– παραμέ-
νουν αναποκατάστατες μέ-
χρι στιγμής, οι Υπηρεσίες, 
κωφεύουν συστηματικά, 
αποφεύγοντας με διάφο-
ρες νομότυπες υπεκφυ-
γές –από τέτοιες υπάρχει 
αφθονία– να εκτελέσουν 
ουσιαστικό έλεγχο και για 
κάθε περίπτωση αβελτη-
ρίας και να εφαρμόσουν 
αποτελεσματικά τα νόμι-
μα, περιοριζόμενες σε επι-
βολή λιλιπούτειων χρημα-
τικών προστίμων, τα οποία 
η Εταιρεία ευχαρίστως 
αντιπαρέρχεται φθάνου-
σα, προκειμένου να κάμει 
μόνο επιφανειακή εξόρυξη 
των βωξιτολίθων, να μη 
λογαριάζει τίποτε και να 
αυθαιρετεί βάναυσα στους 
ορεινούς δασικούς χώρους 
που ανήκουν στο χωριό 
μας, όπως στην «Αλεφά-
ντω» και κυρίως στο «Λι-
νάρι» (Τσούκα), όπου η 
εκτίναξη των βράχων πέ-
ρασε από το ποτάμι στην 
απέναντι πλευρά.
Δικαιολογήθηκαν, ότι 

οι Επιθεωρητές Περιβάλ-
λοντος Νοτίου Ελλάδος 
έκαμαν περιβαλλοντικούς 
ελέγχους το 2009 σε διά-
φορα σημεία του χώρου, 
χωρίς να φαίνεται, ότι έγι-
νε κάτι το ουσιαστικό παρά 
πέρα και ότι τρεις φορές 
συνέστησαν Κ.Ε.Π.ΠΕ. 
(Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιό-
τητος Περιβάλλοντος) - το 
τελευταίο το Φεβρουάριο 
του 2013 -,χωρίς να έχουν 
τουλάχιστον ανακοινώσει 
ποτέ τις διαπιστώσεις τους 
στις Αρχές, όπως υπήρχε 
νόμιμη υποχρέωση τους, 
αλλά «αδικαιολόγητα» τα 
συμπεράσματα των αυ-
τοψιών και οι διαπιστώ-
σεις τους να παραμένουν 

κλειδωμένες στα συρτάριά 
τους.
Σημειώνεται στο τελευ-

ταίο αυτό έγγραφο, ότι η 
Επιθεώρηση Μεταλλείων 
Νοτίου Ελλάδος επέβαλε 
στην Εταιρεία και χρηματι-
κή ποινή 12.000 ευρώ για 
τις παραβάσεις της, αλλά 
κάτι τέτοια η Εταιρεία τα 
γράφει στα παλιά των υπο-
δημάτων της και απρόσκο-
πτη και προκλητικά συνεχί-
ζει τις τραγικές παρανομίες 
της, που κατατείνουν στην 
απογύμνωση των δασικών 
χώρων του περιβαλλοντι-
κού πλούτου του Χωριού 
μας, με επικείμενες πάντο-
τε καταστροφικές επιπτώ-
σεις, όχι μόνον στο περι-
βάλλον, αλλά με αυτές να 
θεμελιώνονται επικίνδυνες 
μελλοντικές ανεπανόρθω-

• Ήταν Μ. Παρασκευή πριν 
από πολλά χρόνια και ο κό-
σμος το βράδυ, αφού είχαν 
βαρέσει οι καμπάνες, ξεκι-
νούσαν μικροί μεγάλοι για 
τον Επιτάφιο. Το Πάσχα εκεί-
νη τη χρονιά είχε πέσει πολύ 
νωρίς και έκανε ένα διαβολε-
μένο κρύο. Κάπου εκεί κοντά 
στο γεφύρι, πηγαίνοντας με 
ένα κλεφτοφάναρο για τον 
Επιτάφιο, μπροστά μου μέσα 
στο σκοτάδι πήγαινε κάποιος 
με ένα λαδοφάναρο, από 
εκείνα που χρησιμοποιού-
σαμε τις νύχτες στις αράδες 
του νεροα στα ποτίσματα του 
καπνού. Το κρύο διαπεραστι-
κό (κ’νουπ’, όπως το λέγαμε 
οι Καστελλιώτες), θέριζε και 
τρυπούσε πέρα για πέρα παλ-
τά και πατατούκες. Πλησίασα 
τον προπορευόμενο: Ήταν ο 
μπάρμπα-Μήτρος ο Μπλιά-
σας που πήγαινε κι αυτός για 
τον Επιτάφιο. Χαιρετιστήκαμε 
και όταν περνούσαμε πάνω 
από το γεφύρι, «το έφερνε» η 
Στενή και ήταν το κάτι άλλο.
Του λέω:
- «Κ’νούπ’ μπάρμπα-Μήτρο 

άλλο πράμα!».
- Ναι! Μου απαντάει με τη 

χαρακτηριστική θυμοσοφία 
του, ανακατωμένο με μ’ σί-
τσα!

• Κι άλλο ένα με τον μπάρ-
μπα-Μήτρο. Ανέβαινα με το 
σιδηρόδρομο για Θεσσαλο-
νίκη. Ταξίδευα στην πρώτη 
θέση. Όταν η αμαξοστοιχία 
έφτασε στον Μπράλο, από 
νοσταλγική συνήθεια κατέ-
βασα το παράθυρο για να ιδώ 
στο Σταθμό τα συμβαίνοντα. 
Βλέπω τον μπάρμπα-Μήτρο, 
με ένα τραστάκι σαν τσουκλί 
δεμένο να μπαίνει πίσω σε 
ένα από τα τελευταία βαγό-
νια της τρίτης θέσεως. Παίρ-
νω τη βαλίτσα μου και από 
βαγόνι σε βαγόνι προχωρώ-
ντας στο διάδρομο, έφτασα 
εκεί που ήταν. Τον καλο-
χαιρέτησα και τον ρώτησα: 
-«Για πού τόβαλες μπάρμπα-
Μήτρο;». Η απάντηση κοφτή 
με τη χαρακτηριστική του 
φωνή:

- «Πάω στην Έκθεσ’ ν’ ανά-
ψω τα καντήλια!». Το είχε 
τάμα.

• Και τρίτο. Πήγαινα για 
Γραβιά και περνώντας μπρο-
στά από τα Βελλιομητρέικα 
στο πεζούλι καθισμένος ο 
μπάρμπα-Μήτρος ο Μπλιά-
σας, χάιδευε τα γένια του.
Με ρωτάει:
- «Για πού ώρα καλή;»
- «Για Γραβιά, του απαντώ, 

μήπως θέλεις τίποτε από εκεί 
μπάρμπα-Μήτρο;»

- «Χαιρετίσματα στον 
Αντρούτσο! Μ’ απλογιέται.

• Κι ένα τελευταίο με τον 
ίδιο. Είμαστε στις πρώτες τά-
ξεις του δημοτικού και κάπου 
οικονομήσαμε μια τράπουλα 
και η παλιο-παρέα ο Κίτσος ο 
γιος του, ο Καρακστής (Κώ-
στας Μπάκας), ο Ευριπίδης 
κι εγώ μέσα στο χαλασμέ-
νο καλύβι του Σταθογιώργη, 
που βρισκόταν εκεί που εί-

ναι ο χώρος τώρα ανάμεσα 
στην αποθήκη του Βελλιο-
μήτρου και στην πίσω αυλή 
του Μπλιάσα, τα κόβαμε και 
μαθαίναμε «ξερή» και «κολ-
τσίνα» με τις ώρες. Είχε σχε-
δόν νυχτώσει και συνεχίζαμε 
με πάθος. Ώσπου μας πήρε 
είδηση ο μπάρμπα-Μήτρος 
και πρόβαλε μπροστά μας, 
λέγοντας προς το γιό του τον 
Κίτσο:

- «Κώστα παιδί μου ώρα να 
μαζωχτείς στο σπίτι, γιατί ο 
φάντης και ο ρήγας δεν βγά-
ζουν ψωμί»!

• Κι ακόμα ένα. Ήταν Μάης 
μήνας και κόντευε να τε-
λειώσει το σχολείο και μόλις 
τελείωσα το διάβασμα είχα 
πάει στο σπίτι του Μπλιά-
σα, ζητώντας τον Κίτσο για 
να παίξουμε. Έπεσα απάνω 
στον πατέρα του και τον ρώ-
τησα, αν είναι απάνω ο Κώ-
στας και μου απήντησε:

- «Του Κώστα δεν του βο-
λεί. Έχει βάλει τα χαρτιά 
του (τα βιβλία του εννούσε) 
αντικρυστά, το ένα να διαβά-
ζει το άλλο και έχει πάει για 
φωλιές!» 

• Και το ακραίο τελείωμα
Τον προπερασμένο αιώνα, 

αλλά και στις αρχές του πε-
ρασμένου, οι Καστελλιώτες 
δεν έστελναν τα κορίτσια 
τους στο σχολείο για γράμ-
ματα… για να μην εξοκεί-
λουν
Σπάνιες ήσαν οι γυναίκες 

που είχαν τελειώσει το δη-
μοτικό, ιδιαίτερα στις μεγά-
λες κωμοπόλεις.
Η κυρά Λένη η Βελλιοκώ-

σταινα, η μάνα του στρατη-
γού, ήταν από τη Δραχμάνι 
και είχε τελειώσει το σχο-
λείο και διάβαζε και έγραφε. 
Τότε οι πνευματικές ανη-
συχίες των συμπατριωτών 
μας περιορίζονταν από τους 
άντρες στην ανάγνωση της 
ληστρικής παραφιλολογίας. 
Οι γυναίκες στα μέρη που 
τους επιτρέπαν να πάνε στο 
σχολείο, τελειώνοντας, τα 
αγαπημένα τους αισθηματι-
κά αναγνώσματα ήταν «η Γέ-
φυρα των Στεναγμών» και η 
«Γενοβέφα», μετάφραση και 
τα δύο από τα γαλλικά σε 
μια βαθιά καθαρεύουσα του 
κερατά.
Η Βελλιοκώσταινα νύφη 

ήρθε στο Χωριό, έχοντας με 
την προίκα της και τα δυο 
αυτά αγαπημένα της βιβλία, 
που τα διάβαζε φωναχτά για 
να τα χορταίνει.
Ένα χειμωνιάτικο βράδυ, 

διαβάζοντας τη «Γενοβέφα» 
παραφωτιά στο τζάκι ήταν 
μπροστά και ο Μπλιάσης που 
σύμπαε τη φωτιά και άκουγε. 
Σε μια στιγμή η Βελλιοκώ-
σταινα διαβάζοντας έφτασε 
στη λέξη «φρέαρ» που δεν 
την καταλάβαινε, σκόνταψε 
και ρωτάει τον Μπλιάσα «Μή-
τρο, τι θα ειπεί φρέαρ;».
Εκείνος για να μην τον κα-

ταρρίξει, άντρας γαρ, απα-
ντώντας τής έλυσε την απο-
ρία με το αμίμητο: –«Έτσι σα 
κάμπος… πεδιάδα!».

Ο ΠΑΛΑΙΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Επί των θέσεων του υπ’ αριθμ. 150622/1752/2014/14-1-

2014 εγγράφου του «ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ», αναφορικά 
με την υφισταμένη διένεξη του Δημοτικού Διαμερίσματος Κα-
στελλίων Φωκίδος του Δήμου Δελφών ΚΑΤΑ της πρώην «S. & 
Β. Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε.» Εταιρείας Βωξιτών Παρνασσού.

τες καταστροφές πάσης 
φύσεως, για όλους εμάς 
τους κατοίκους του.
Το να επανέρχεται ο «Συ-

νήγορος του Πολίτη» με το 
έγγραφο του στους ίδιους, 
δεν προβλέπεται να προ-
κύψει κανένα μελλοντικό 
ουσιαστικό αποτέλεσμα.
Έτσι παραμένουμε τελεί-

ως ανυπεράσπιστοι απένα-
ντι στην παράνομη αυτή 
λαίλαπα καταστροφής της 
γης μας και φυσικά δεν 
μας απομένει παρά να ζη-
τήσουμε ως τελευταία ελ-
πίδα μας την Κυβερνητική 
παρέμβαση με επερωτήσεις 
στη Βουλή των Ελλήνων, 
παραθέτοντας όλα τα σχε-
τικά βοώντα αποδεικτικά 
στοιχεία, που ευρίσκονται 
στα χέρια μας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΛΑΤΣΑΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΙΚΗ ΑΝΕΚΔΟΤΟΛΟΓΙΑ

(Συνέχεια στη σελίδα 6)

Η Γκιώνα στενάζει και θρη-
νεί, αλλά, ποιος την ακούει;

«Φωνή βοώντος εν τη ερή-
μω».
Όταν, αγαπητοί συγχωρια-

νοί, παίρνει φωτιά το σπίτι 
μας καλούμε αμέσως την 
Πυροσβεστική Υπηρεσία ή 
χτυπάμε την καμπάνα του 
χωριού, καλώντας τους συγ-
χωριανούς μας σε βοήθεια.
Όταν γκρεμίζεται ολόκλη-

ρο βουνό του μεγέθους της 
ιστορικής Γκιώνας, τότε που 
να αποτανθούμε και από ποι-
όν να ζητήσουμε βοήθεια;
Όταν καταστρέφεται τόσο 

βάναυσα και απάνθρωπα το 
περιβάλλον, απ’ το οποίο 
αντλούμε ζωή και δύναμη, 
παίρνουμε το οξυγόνο, τη 
ζεστασιά, το νερό και τη 
χαρά, τότε σε ποιόν να πού-
με το παράπονό μας;
Όταν είναι τόσο πρόσφα-

τη και τόσο νωπή στη μνήμη 
όλων μας η απόπειρα της 
Μεταλλευτικής Εταιρείας να 
βάλει χέρι ακόμα και στο 
κεφαλάρι του χωριού (βλέπε 
«Αλεφάντω» και «Αλεφα-
ντάκια», που προστατεύεται 
θαρρώ από τους νόμους του 
Κράτους, τότε πώς μπορού-
με να κοιμόμαστε ήσυχα και 
να μη βλέπουμε εφιάλτες;
Όπως όλοι μας γνωρίζουμε 

η μορφολογία του εδάφους 
είναι τέτοια που αν τα μπά-
ζα και οι κοτρόνες πάρουν 
τον κατήφορο και φθάσουν 
μέχρι τα σπίτια μας θα μας 
θάψουν όλους ζωντανούς.
Απορώ, όμως, και εξίστα-

μαι. Γιατί άραγε ψηφίζονται 
οι νόμοι και τα διατάγματα 
του Κράτους; Για να λέμε ότι 
ζούμε σε μια ευνομούμενη 
πολιτεία; Ποιος είναι ο λόγος 
της ύπαρξής τους αφού δεν 
εφαρμόζονται; Ας μου απα-
ντήσει κάποιος;
Προσωπικά πιστεύω ότι 

ζούμε σε έναν κόσμο όπου 
τα πάντα διέπονται από το 
Νόμο της Ζούγκλας και όχι 
από τους Νόμους του Κρά-
τους, όσο εξωπραγματικό 
και ακραίο κι αν ακούγεται.
Μάρτυρες τα ίδια τα γεγο-

νότα. Και ποιος μπορεί να 
τα διαψεύσει; Ποιος μπορεί 
να σβήσει απ’ το μυαλό και 
απ’ τα μάτια μας τη θλιβερή 
εικόνα που παρουσιάζει σή-
μερα η Γκιώνα; Τρύπες εδώ, 
τρύπες εκεί, παντού τρύπες 
και μπάζα σκορπισμένα. Και 
για αποκατάσταση της βλά-
στησης καμιά προσπάθεια, 
αν και είναι υποχρέωση της 
Εταιρείας να την κάνει. Θα 
μπορούσα να επισημάνω 
πολλές παραλήψεις και παρα-
νομίες αλλά δεν θα το κάνω. 
Θα το αφήσω στη διακριτική 
δικαιοδοσία των θεσμικών 
οργάνων να το κάνουν, αν 
θέλουν να δικαιολογήσουν 
την ύπαρξή τους.
Προς Θεού, όμως, να μη 

βιαστείτε να μου αποδώ-
σετε το χαρακτηρισμό του 
πολέμιου και διώκτη της Με-
ταλλευτικής Εταιρείας. Κάθε 

Η Γκιώνα στενάζει!

Ευστάθιος Γεωργίου Τεχνική Ε.Π.Ε.
Εμπορία - Κατασκευές

Συντήρηση Κλιματισμού - Θέρμανσης
Ηλεκτρικά - Υδραυλικά - Ηλιακά

Τηλ.-Fax: 22310 36559 & 6976 142839
Πανουργιά 15 - Λαμία

e-mail: e.georgiou.texniki@gmail.com

Ειδικές τιμές για τους συγχωριανούς μας
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ΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΗ
ΚΑΙ ΤΗΝ  ΑΝΑΠΟΔΗ

ΚΤΕΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Λ. Ανθούσας 24

Τηλ. 210-6666668
Κάθε μέρα 08:00 - 20:00

www.ikteopallinis.gr

Για τους συγχωριανούς έκπτωση 10%

TABΕΡΝΑ - ΨΗΣΤΑΡΙΑ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ

Σπεσιαλιτέ: Προβατίνα στα κάρβουναΣπεσιαλιτέ: Προβατίνα στα κάρβουνα
Σουβλάκι γύρος με πίταΣουβλάκι γύρος με πίτα

Τηλ. 22650 91332 - Κιν. 6974690354 - ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ

Φοβάμαι ότι θα πάμε αρκε-
τά από την ανάποδη σε αυτό 
το φύλλο της εφημερίδας, 
ξεκινώντας από ένα ακόμη 
κρούσμα βαρβαρότητας που 
ντροπιάζει το Χωριό μας. Είναι 
η πολλοστή φορά που κάποια 
δίποδα κτήνη δηλητηριάζουν 
ζώα...
Η Φιλοζωική Ομάδα Φω-

κίδας σε ανακοίνωση της με 
τίτλο «Φόλες στα Καστέλλια», 
σημειώνει: «Χθες κάποιος 
ανισόρροπος και επικίνδυνος, 
«άγνωστος» προς το παρόν, 
έριξε φόλα μέσα σε αυλή σπι-
τιού στο κέντρο των Καστελί-
ων και δηλητηρίασε οικόσιτο 
σκύλο και γάτες. Πέρα από 
τον οδυνηρό θάνατο των κα-
κόμοιρων ζώων, ένας άνθρω-
πος υποφέρει και σπαράζει 
πραγματικά για την τραγική 
απώλεια των κατοικίδιων του. 
Δεν είναι η πρώτη φορά που 
συμβαίνει - τουλάχιστον άλλες 
τρεις φορές κάποιος έχει ρίξει 
φόλες μέσα σε αυλές, που 
υπάρχουν και μικρά παιδιά.
Παρακαλώ πολύ, ας ΚΟΙΝΟ-

ΠΟΙΗΣΟΥΜΕ όσο περισσότερο 
γίνεται αυτό το συμβάν και για 
να ενημερωθούν όσο το δυνα-
τό περισσότεροι κάτοικοι της 
περιοχής, αλλά και για να μην 
«θαφτεί», περάσει απαρατή-
ρητο και ξεχαστεί...
Επίσης, για να αφυπνίσει 

την τοπική κοινωνία και να 
την ανησυχήσει το γεγονός 
ότι κάποιος δειλός και αρρω-
στημένος ασυνείδητος ζει και 
αναπνέει στην περιοχή, σκο-
τώνοντας αθώα πλάσματα. 
Και ίσως στην καλύτερη περί-
πτωση κάποιος που γνωρίζει, 
συνειδητοποιήσει τη σοβαρό-
τητα και τις προεκτάσεις της 
πράξης αυτής και μιλήσει...»
Θα συνεχίσουν να σωπαί-

νουν όσοι γνωρίζουν;
Η Φωκίδα πεθαίνει

Αυτός είναι ο τίτλος άρθρου 
του Γ. Σκόκα που δημοσιεύτηκε 
στην ιστοσελίδα amfissaface.
gr και δυστυχώς απηχεί τη 
σκληρή πραγματικότητα.
Αναδημοσιεύουμε χαρακτη-

ριστικά αποσπάσματα:
«...Σύμφωνα με την απογρα-

φή του 2011 ο πληθυσμός της 
Φωκίδας είναι 40.343 άτομα, 
μειωμένος κατά 7.941 άτο-
μα ή 16,45% (στο σύνολο της 
χώρας το αντίστοιχο ποσοστό 
είναι 1,09%) σε σχέση με την 
προηγούμενη απογραφή του 
2001 (πίνακας 1). Τα πράγμα-
τα θα μπορούσαν να μην είναι 
τόσο αρνητικά παρά το γεγο-
νός ότι το μεγαλύτερο μέρος 
του Νομού είναι ορεινό και 
διάσπαρτο από μικρά ή μεγά-
λα χωριά τα οποία σιγά-σιγά 
εγκαταλείπονται, κάτι που άλ-
λωστε συμβαίνει και σε άλλες 
περιοχές. Την μείωση όμως 
δεν μπόρεσαν να αποφύγουν 
ούτε τα κέντρα που συγκε-
ντρώνουν την οικονομική δρα-
στηριότητα και υποτίθεται ότι 

θα σηκώσουν το βάρος της 
ανάπτυξης, όπως η Άμφισσα, 
η Ιτέα, οι Δελφοί και το Λιδω-
ρίκι. Μοναδική εξαίρεση η πα-
ραλιακή ζώνη με την ελπίδα να 
αντέξει και τα επόμενα χρόνια. 
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός 
ότι η πρωτεύουσα του νομού, 
η Άμφισσα διατηρεί τον ίδιο 
σταθερό σχεδόν πληθυσμό 
για πάνω από εκατό χρόνια, 
ενώ η Φωκίδα είναι, μαζί με 
την Ευρυτανία, οι μόνοι νομοί 
που έχουν λιγότερο πληθυσμό 
από ότι στα τέλη του 19ου αι-
ώνα....»
Τα στοιχεία για τη Δημοτική 

Ενότητα Γραβιάς είναι θλιβε-
ρά:
Πίνακας 1. Συγκριτικά στοι-

χεία πληθυσμού απογραφών 
2001 και 2011
 2001 2011
ΠΕ Φωκίδας 48284 40.343
 % διαφορά  -16,45
Δήμος Δελφών 32263 26716
 % διαφορά  -17,19
ΔΕ Αμφισσας 9248 8370
  % διαφορά  -9,49
ΔΕ Γαλαξειδίου 3030 2989
 % διαφορά  -1,35
ΔΕ Γραβιάς 2975 2073
 % διαφορά  -30,32
Τα στοιχεία των Ληξιαρχείων 

για το 2013 δείχνουν ότι πάμε 
από το κακό στο χειρότερο:
Πίνακας 2. Ληξιαρχικά στοι-

χεία έτους 2013 Ν. Φωκίδας
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 

ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ Δ.Ε. Αμφίσσης
  ΘΑΝΑΤΟΙ   ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ   ΓΑΜΟΙ
       69            88 23
  ΔΙΑΖΥΓΙΑ    ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΞΕΩΝ
        4                     184
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ Δ.Ε. Γαλαξιδίου

  ΘΑΝΑΤΟΙ   ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ   ΓΑΜΟΙ
       27             0               20
  ΔΙΑΖΥΓΙΑ    ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΞΕΩΝ
        5                      52
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ Δ.Ε. Γραβιάς

  ΘΑΝΑΤΟΙ   ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ   ΓΑΜΟΙ
       39             0                5
  ΔΙΑΖΥΓΙΑ    ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΞΕΩΝ
        1                      45

39 θάνατοι και ούτε μια γέν-
νηση. Μόλις 5 γάμοι!

«Στην Φωκίδα ...έχουμε το 
παράλογο ακόμη και η ηλικια-
κή ομάδα των 85+ να είναι με-
γαλύτερη από αυτές των 0-4 
και 5-9 ετών. Τα στοιχεία αυτά 
δείχνουν ότι η Φωκίδα είναι 
μία γερασμένη περιοχή ...»

«...Η εικόνα γίνεται ακόμη 
πιο ξεκάθαρη αν δούμε τόσο 
την ηλικιακή κατανομή όσο 
και την απασχόληση του εργα-
τικού δυναμικού -όσοι εργάζο-
νται με δεδομένο ότι η ανερ-
γία έχει ξεπεράσει το 25%...

... Η γεωργία και η κτηνοτρο-
φία βαίνουν συνεχώς μειούμε-
νες... (υπάρχει) στασιμότητα 
για να μην πούμε συρρίκνωση 

των μεταποιητικών επιχειρή-
σεων της περιοχής όταν σε 
άλλους νομούς γυρίζουν προς 
αυτούς τους τομείς για διέξο-
δο από την κρίση. Όσο για την 
δασοκομία είναι απλά ανύ-
παρκτη. Ο μόνος τομέας που 
προσπαθεί να κρατηθεί λίγο 
είναι η αλιεία και πιο συγκε-
κριμένα οι ιχθυοκαλλιέργεια 
παρά τα έντονα προβλήματα 
που έχει. Σχετικά με τις υπη-
ρεσίες και ειδικότερα με τον 
τουρισμό, η απουσία διαδρο-
μών πρόσβασης, προβολής 
αλλά και σοβαρών υποδομών 
έχουν καθηλώσει την δραστη-
ριότητα. Σε ότι έχει να κάνει 
τώρα με τις δραστηριότητες 
των λοιπών υπηρεσιών και 
του εμπορίου, φυτοζωούν με 
πελατεία τον λίγο εναπομεί-
ναντα πληθυσμό της περιοχής 
και κυρίως συνταξιούχους και 
δημοσίους υπαλλήλους...
Ο μόνος τομέας της ιδιωτι-

κής οικονομίας που ευημερεί 
είναι η εξόρυξη του βωξίτη. 
Και σε αυτό το κομμάτι όμως 
οι απασχολούμενοι έχουν μει-
ωθεί δραστικά τα τελευταία 
χρόνια. Υπολογίζεται ότι οι 
εργαζόμενοι στον συγκεκριμέ-
νο τομέα έχουν μειωθεί κατά 
75% σε σχέση με πριν τριάντα 
χρόνια, κυρίως λόγω της τε-
χνολογικής προόδου...»
Και το άρθρο καταλήγει:
«...Και ενώ η Φωκίδα έχει 

ήδη γεράσει και σιγά-σιγά 
πεθαίνει κανείς δεν αντιδρά. 
Η συντριπτική πλειοψηφία, 
από τους συνταξιούχους μέ-
χρι τους νεότερους επαγγελ-
ματίες και από τους αιρετούς 
μέχρι τους λοιπούς θεσμικούς, 
δεν αντιδρά καθόλου σαν να 
μην τρέχει τίποτα... Αν δεν 
αντιληφθούμε το πρόβλημα 
δεν υπάρχει περίπτωση και να 
κάνουμε κάτι για να το αντιμε-
τωπίσουμε. Και μακάρι αυτό 
να γίνει όσο είναι ακόμη νω-
ρίς, πριν ο «ομφαλός της γης» 
καταντήσει γηροκομείο...»

Μεταλλεία: Καταστροφή του 
τόπου χωρίς προοπτικές
Όσοι νομίζουν ότι η λύση 

είναι να ισοπεδώσουμε τα 
βουνά για να πάρει η S & Β και 
όλο το υπόλοιπο μετάλλευμα, 
μάλλον θα πρέπει να το ξα-
νασκεφτούν. Ο μονόδρομος 
των μεταλλείων οδήγησε την 
περιοχή μας στα πρόθυρα του 
θανάτου. Είναι προφανές πως 
η ληστρική εκμετάλλευση της 
Γκιώνας, μόνο ερείπια άφησε 
πίσω της. Όσοι εμμένουν προ-
τάσσοντας τα μικρά (ή μεγάλα) 
προσωπικά τους συμφέροντα 
συμβάλλουν στην καταστρο-
φή του τόπου.
Η Φωκίδα, η Γραβιά, τα Κα-

στέλλια πρέπει να γυρίσουν 
σελίδα έστω και στο παρα-
πέντε. Πριν από λίγο καιρό 
βρισκόμουν στην απέναντι 
πλευρά του Κορινθιακού κόλ-
που και έβλεπα τη Γκιώνα από 
τη περιοχή των Καλαβρύτων. 
Μια περιοχή που σφύζει από 
ζωή ενώ στην πραγματικότητα 
δεν μπορεί καν να συγκριθεί 
με την ορεινή Φωκίδα. Εκεί 

δεν είχαν μεταλλεία να τους 
...αναπτύξουν και έτσι έχουν 
στραφεί σε τουρισμό, συνε-
ταιριστικές επιχειρήσεις, καλ-
λιέργειες κ.α. Χιλιάδες επισκέ-
πτες σπεύδουν, παρά το άθλιο 
οδικό δίκτυο...
Έχει υπάρξει ποτέ σοβαρή, 

συντονισμένη προσπάθεια για 
να δούμε πως θα βγούμε από 
το τέλμα; Ξέρουμε ότι αυτή 
τη στιγμή ενώ το ενδιαφέρον 
βρίσκεται στην παραγωγή τρο-
φίμων εμείς εξακολουθούν να 
επενδύουμε στη ληστεία του 
βουνού μας;
Έρχονται οι δημοτικές εκλο-

γές. Ας σκεφτούμε αυτή τη 
φορά το συμφέρον του τόπου 
μας...

150 χρόνια Καστέλλια
Το 1864, πριν από 150 χρό-

νια, τελέσθηκε η πρώτη επί-
σημη λειτουργία στο Νέο Χω-
ριό και άρχισε ουσιαστικά η 
νεότερη ιστορία των Καστελ-
λίων. Θα άξιζε ίσως με αυτή 
την αφορμή να υπάρξει πρω-
τοβουλία για την κυκλοφορία 
σε βιβλίο της ιστορίας του 
Χωριού μας. Θα μου πείτε με 

τον «Καλλικράτη» ο στόχος εί-
ναι να σβήσουν τα χωριά μας 
από το χάρτη κι όχι να ζωντα-
νέψει η ιστορία τους... Εμείς 
αξίζει να αντιστεκόμαστε και 
να θυμόμαστε. Άλλωστε όπως 
έγραψε και ο Μίλαν Κούντε-
ρα, «ο αγώνας του ανθρώπου 
ενάντια στην εξουσία είναι ο 
αγώνας της μνήμης ενάντια 
στη λήθη».

Δυο βραβευμένοι
συγγραφείς

Η Κωνσταντίνα Τασσοπού-
λου που είχε τιμηθεί με το Β΄ 
βραβείο στον Α΄ Διαγωνισμό 
Διηγήματος «Στέλιος Ξεφλού-
δας» κυκλοφόρησε τις «Σταγό-
νες», ένα πολύ όμορφο βιβλίο 
με πεζογραφήματα της (στα 
οποία περιλαμβάνεται και η 
βραβευμένη «Θωριά») από τις 
εκδόσεις Άπαρσις. Απολαυστι-
κή γραφή από μια ταλαντούχα 
συγγραφέα.
Ο Διονύσης Μαρίνος, που 

τιμήθηκε με το Α΄ βραβείο 
στον Β΄ Διαγωνισμό με θέμα 
«Έγκλημα στο χωριό» αλλά 
είναι και μέλος της Κριτικής 
Επιτροπής του Γ Διαγωνισμού 
(με θέμα «Καπνός») κυκλοφό-
ρησε την «Αναμνέζα» από τις 
εκδόσεις Γαβριηλίδης. Η ποίη-
ση στις καλύτερες στιγμές της, 
με στίχους που καθηλώνουν.

ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΟΦΟΡΟΣ

Η Γκιώνα στενάζει!
(Συνέχεια από τη σελίδα 5)

άλλο. Σήμερα μάλιστα που 
η χώρα μας περνάει την πιο 
δύσκολη οικονομική κρίση, η 
ανάπτυξη και η απασχόληση 
είναι οι βασικότερες προϋ-
ποθέσεις για την ανάκαμψη 
και πιστεύω πως η ύπαρξη 
της Εταιρείας αυτή την περί-
σταση είναι πανάκεια για την 
περιοχή μας.
Το λέω όμως και το βρο-

ντοφωνάζω. Τα πάντα να γί-
νονται μέσα στα πλαίσια της 
νομιμότητας και της δικαιο-
σύνης.
Γι' αυτό, Καστελλιώτες, 

γρηγορείτε! Το θηρίο παρα-
μονεύει.
ΕΥΘΥΜΙΟΣ Λ. ΤΣΑΜΑΔΙΑΣ

Η ΓΚΙΩΝΑ
Η Γκιώνα με τον Παρνασσό
κρυφά συνομιλούσαν
τα βάσανά τους λέγανε
και δεν τα μολογούσαν.

Η Οίτη κι ο Καλλίδρομος
σαν φίλοι αγαπημένοι
έσπευσαν για να μάθουνε
τι τάχα τους συμβαίνει;

Γκιώνα μ', γιατ' είσαι σκεφτική,
γιατ' είσαι χολιασμένη;
Καλή μου τι σου κάνανε
κι είσαι βαλαντωμένη;

Τι να σας πω αδέρφια μου
και τι να μολογήσω
έτσι που με κατάντησαν
η δόλια πώς να ζήσω;

Χίλια μαχαίρια κοφτερά
μπήξανε στο κορμί μου
τα σωθικά μου βγάλανε
πήραν και την ψυχή μου.

Πληγές παντού αμέτρητες
και μπάζα σκορπισμένα,
κανένας πια δεν νοιάζεται
και δεν πονάει για μένα.

Κατάστρεψαν τα δάση μου
κλέψαν την ομορφιά μου
και οι πηγές μου στέρεψαν,
χάθηκαν τα νερά μου.

Πού θα φωλιάσουν τα πουλιά,
πού θα κρυφτούν τ' αγρίμια;
Πρόβατα δεν βελάζουν πια
κι ούτε βροντούν κουδούνια.

Τι άραγε τους έκανα
και τόσο μ' εκδικούνται
και μαχαιριές αμέτρητες
στο σώμα μου χτυπούνε;

Με του χωριού την ανοχή
άλλοι κάνουν κουμάντο
και στο μυαλό τους βάλανε
στόχο την Αλεφάντω!!!

Και αν ολιγωρήσουμε
και δείξουμε αμέλεια
τότε ουαί κι αλίμονο
στα όμορφα Καστέλλια.

Καστελλιώτες, γρηγορείτε,
ήσυχοι μην κοιμηθείτε,
σαν ξυπνήσει το θηρίο
θα' ναι αργά ν' αντισταθείτε».

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΣΑΜΑΔΙΑΣ
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