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Ταχ. Γραφείο
Κ.Ε.Μ.Π.Α.

Τα τελευταία χρόνια τα Σωματεία της 
Προστασίας του Περιβάλλοντος και οι 
διάφοροι φυσιολάτρες, βλέποντας πως 
στα ελληνικά βουνά εξέλιπαν οι λύκοι 
και ησύχασαν τσοπάνηδες και κοπάδια, 
βρήκαν πως η εξαφάνιση αυτά, κατά τις 
θεωρίες τους, είχε αναταράξει την πανί-
δα του περιβάλλοντος, προμηθεύτηκαν 
αγέλες λύκων και τους εξαπέλυσαν στα 
βουνά μας –χάριν τάχα αποκατάστασης 
της ισορροπίας αυτού. Το αποτέλεσμα 
ήταν, τα λιγοστά κοπάδια γιδοπροβά-
των που έχουν απομείνει, να βοσκούν 
με το μόνιμο φόβο εφόδου των λύκων 
και οι τσοπαναραίοι να περνούν με τα 
χρόνια υπήρχαν λύκοι, που ορμούσαν 
αραιά και που στα κοπάδια, μα και εδώ 
υπήρχε μεταξύ των εφόδων αυτών και 
των βοσκών κάποια ισορροπία και ανά-
λογες προφυλάξεις κατά περιόδους.
Τώρα όμως έχουν αλλάξει τα πράμ-

ματα. «Φάνηκε γ’ λάκ», λένε προβα-
τάρηδες και γιδάρηδες, αδύναμοι και 
άοπλοι να το αντιμετωπίσουν. Ας ξανα-
θυμηθούμε πάλι τα παλιά. Κάθε στάνη, 
όλο και είχε κρυμμένο κάποιο όπλο για 
ώρα ανάγκης και αμυνόταν, μα τότε τα 
μαντρόσκυλα τροφαντά και δυνατά σε 
δαμάλια, αρκανιάζονταν ορμώντας με 
το λύκο και τις περισσότερες φορές 
έβγαιναν νικητές από τη δραματική αυτή 
αμάχη, καταδαγκωμένα και ξεσχισμένα, 
αλλά ακραία και αποτελεσματικά.
Τα τωρινά τσοπανόσκυλα είναι του 

σαλονιού. Σίγουρα ζυγώνοντας λύκος 
το κοπάδι, το βάζουν στα πόδια, αδύνα-

μα να αντιπαραταχτούν και να κάμουν 
το χρέος τους, όπως παλιά. Πάντως 
έλειψαν κι εκείνες οι παλιές οι φόλες 
με το δηλητήριο σε επίμαχα περάσματα 
των λύκων και τα περίφημα λυκοσίδε-
ρα που στήνονταν στα περάσματα αυτά, 
σιδερένιες δηλαδή φάκες βαριές και 
ασήκωτες που όταν πατούσε λύκος ήταν 
αδύνατο να απαγκιστρωθεί, περιμένο-
ντας το τέλος του από τον τσοπάνη, πέρα 
από όλα τ’ άλλα το κυνηγητό των λύκων, 
είχε γίνει τότε και αντικείμενο άγριας 
εκμετάλλευσης.
Γνωστός ο Ψωραντρέας από τη Σι-

γδίτσα που είχε ένα λυκοτόμαρο που 

κάθε χρόνο το μούσενε για να φαίνεται 
φρέσκο και το περιέφερε μέσα στα χω-
ριά και ζήταγε αλεύρια κ’ αυτό στημένο 
απάνω σ’ ένα παλούκι, γυρνούσε τα χω-
ριά και μαθαίνοντας κάποια ορεινή το-
ποθεσία του κάθε χωριού, εμφανιζόταν 
ως εξολοθρευτής του λύκου στην τοπο-
θεσία αυτή και ως λυτρωτής του τόπου 
ζητούσε από κάθε σπίτι από ένα καπάκι 
αλεύρια.
Κάποιοι Καστελλιώτες που τον συνά-

ντησαν μετά τον πόλεμο τυχαία στην Άμ-
φισσα και τον ρώτησαν: 

–Γιατί μπάρμπα-Αντρέα δε ματαφάνη-
κες στο χωριό με το λύκο; Τους απάντη-
σε:

–Δεν υπάρχουν τώρα λύκοι στα βουνά. 
Οι λύκοι έχουν μπει μέσα στις τράπεζες 
και αν δεν με πιστεύετε, μπάτε μέσα για 
να ιδείτε!

Χ.-

ΛΥΚΟΣ
ΤΟ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΑΣ

Αριθμός Λογαριασμού 
6391-010171-645
Τράπεζα Πειραιώς

ΤΑ ΚΑΠΝΑ
Κάθε τέτοια εποχή, μπαίνοντας η Άνοιξη, ο νους των παλαι-
οτέρων συγχωριανών μας αναθυμάται τον πυρετό της καπνο-
καλλιέργειας που άρχιζε, για να διαρκέσει όλο το καλοκαίρι 
και να τελειώσει με τα πρωτοβρόχια. Σήμερα στο καπνοχώρι 
απ’ το, δεν φυτρώνει πλέον ούτε μια καπνόριζα. Από πολλά 
χρόνια πριν έχει σταματήσει από χίλιες δυό αιτίες. Πρώτα 
απ’ όλα δεν υπάρχουν νέοι άνθρωποι καλλιεργητές – γεωργοί. 
Η ευμάρεια και ο πλούτος που έδωσε ο καπνός στο χωριό, 
έτσι ταυτόχρονα, χωρίς να το καταλαβαίνει κανένας σιγά – 
σιγά υπόγεια και σταθερά η εξαφάνισή του. Έχοντας οι Κα-
στελλιώτες από την παραγωγή του καπνού την οικονομική 
αντοχή, τα παιδιά τους τα έστελναν στα Γράμματα, για να ξε-
φύγουν «από αυτό το μαρτύριο, από το βάσανο της μπλάνας», 
όπως έλεγαν, με αποτέλεσμα να καταλήξει ο ένας στους τρεις 
νέους Καστελλιώτες να έχει πτυχίο Ανωτάτων Σχολών και να 
γεμίσει η χώρα από Καστελλιώτες επιστήμονες και στρατι-
ωτικούς. Έτσι στέρεψαν τα χέρια των καλλιεργητών και τα 
νέα κορίτσια προικίζονταν και παντρεύονταν στις πόλεις και 
έρρεψε το χωριό, ώστε, τελικά, οι γερασμένοι, πια καπνοπα-
ραγωγοί, αδύναμοι να εγκαταλείπουν την καπνοκαλλιέργεια 
και να σταματήσει με το μαχαίρι η παραγωγή της.
Άθελα κάθε τέτοια εποχή, έρχονται από μόνες τους οι τοτι-
νές ημέρες. Η μέριμνα άρχιζε από τις «φτύστρες» (φυτίστρες 
– φυτώρια). Από επιλεγμένες καπνόριζες τις περασμένης 
χρονιάς που τις άφηναν να ανθίσουν, πιανόταν ο καπνόσπο-
ρος, σε μικροσκοπικό σουσάμι και κοπρισμένες καλά, σχεδόν 
με κοσκινισμένο χώμα τους στήνονταν «φτύτρες» σε μέρες 
προσηλιακό και απήνεμο και φυτρώνοντας ο σπόρος, μόλις 
έσκαγαν από τη γη τα φυντάνια, άρχιζε καθημερινά στην 
αρχή και αργότερα αραιότερα το «ράντισμα» με το ποτιστή-
ρι, μέχρι που τα φυντάνια αποχτούσαν φύλλα και ρίζα και 
εκεί στις αρχές του Ιουνίου μετά από γερό διβόλισμα του χω-
ραφιού και κόψιμό του με το αλέτρι οι αυλακιές άρχιζε το πό-
τισμά του, στην αρχή με το ποτιστήρι και στη συνέχεια με το 
αρδευτικό νερό. Έτσι μεγάλωνε ο καπνός και κάπου εκεί στα 
μέσα του καλοκαιριού, αρχίνιζε το κόψιμο των φύλλων, το 
αρμάθιασμα, το άπλωμα των αρμαθιών με τα καπνόξυλα στα 
καπνοκρέββατα, για να ξεραθούν να μαζευτούν και να κρε-
μαστούν στα κατεβατά, μέχρι το χειμώνα που «ξεγύριζαν» 
τα φύλλα να ταμπανιαστούν σε ταμπάκες, να δεματιαστούν 
και να πωληθούν. Αγώνας χρονικής. Αλλά, τι το όφελος για 
το χωριό; Η μεγάλη απόδοση του άλλαξε το δρόμο και το εξα-
φάνισε. Είναι τέτοιες μέρες να νοιώθει κανείς ευγνωμοσύνη, 
μα και λύπηση για κάτι που αυτοεξαφανίστηκε από την ίδια 
του τη δύναμη. 

Η τελετή βράβευσης των 
διηγημάτων που διακρίθηκαν 
στον Δ’ Διαγωνισμό Διηγήμα-
τος «Στέλιος Ξεφλούδας» με 
θέμα «Ο ξένος», θα πραγμα-
τοποιηθεί τη Τετάρτη 25 στις 
7.30 μμ στο Μουσείο Σχολικής 
Ζωής και Εκπαίδευσης (Τριπό-
δων 23, Πλάκα).
Ο Διαγωνισμός που διορ-

γανώνουν ο Προοδευτικός 
Σύλλογος «Τα Καστέλλια» και 
η εφημερίδα Καστελλιώτικα 
Νέα, έχει ως στόχο την προβο-
λή του έργου του Καστελλιώτη 
δημιουργού Στέλιου Ξεφλού-
δα αλλά και την ανάδειξη νέων 
συγγραφέων μέσα από το διή-
γημα και το γραπτό λόγο.
Πιστεύουμε ότι μέχρι σή-

μερα έχουν υπηρετηθεί –στο 
μέτρο των δυνατοτήτων μας 
-και οι δυο αυτοί στόχοι, αφού 
και παρακινήσαμε για γνωρι-
μία με το έργο του Στέλιου Ξε-
φλούδα, αλλά και πολλοί από 
τους νέους συγγραφείς που 
διακρίθηκαν στον διαγωνισμό 
έχουν σημειώσει μια αξιόλογη 
πορεία στα ελληνικά γράμμα-
τα.
Υπενθυμίζουμε ότι τα θέμα-

τα των τριών προηγουμένων 
διαγωνισμών ήταν :

- Επιστροφή στο χωριό
- Έγκλημα στο χωριό
- Ο καπνός
Τα διηγήματα που διακρίθη-

καν στους τρεις διαγωνισμού 
κυκλοφορούν ήδη σε ειδικές 
εκδόσεις. 

Τα δεκατέσσερα πρώτα δι-
ηγήματα που ξεχώρισαν στον 
Δ΄ Διαγωνισμό Διηγήματος, θα 
δημοσιευτούν επίσης σε ειδι-
κή Ανθολογία, ενώ θα δοθούν 
και εννιά έπαινοι.
Στην Κριτική Επιτροπή του 

Διαγωνισμού εκ μέρους του 
Συλλόγου μετέχουν ο επίτιμος 
πρόεδρος Δημήτρης Χαλα-
τσάς, δικηγόρος- συγγραφέας 

Απονομή βραβείων Δ΄Διαγωνισμού
Διηγήματος «Στέλιος Ξεφλούδας»

Τελική Κατάταξη
Α΄ Βραβείο: Νίκος Γκαμαρλιάς, Σοφίτα στο Μάλμε (Αθήνα) 
Β΄ Βραβείο:  (από κοινού)
Μαρία Γιαννακοπούλου, Στοά Α 15  (Αθήνα) 
Παναγιώτης Καναβός, Αλτχάιμερ (Σπέτσες)
Γ΄ Βραβείο: Κώστας Παπαϊωάννου, Ο Εγγλέζος (Λευκωσία) 

ΕΠΑΙΝΟΙ
Κωνσταντίνος Σημαιοφορίδης, Ο ξένος  (Γλυφάδα) 
Δημήτρης Μπιζένης, Ιθάκης 37 (Βόλος) 
Αγγελική- Μαρία Ψωμαδέλλη,  Χάρτινο καράβι (Νέα Σμύρνη) 
Κωνσταντίνα Κουτσουμπού,  Ο ξένος (Καλαμάτα) 
Νίκος Δημητρόπουλος, Όπου γη και πατρίς (Χαλάνδρι) – τηλ. 
6976840123/ 6859893
Ευστάθιος Γαϊτανίδης, Ξένος Ουρανός (Λάρισα) 
Σοφία Καλογερίδου, Ξένοι όλοι (Βέροια) 
Βασιλική Τσιαλαμάγκα, Ω Ξειν αγγέλειν (Θεσσαλονίκη) 
Στέλλα Φραντζή, Ο Ξένος (Μοσχάτο) 
Πηγή Χαρακλιά, Ο Ξένος (Βριλήσσια) 

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ
Μάρκος Σελλιανάκης, Ο ξένος δίπλα μου (Χανιά) 
Αχιλλέας Τζορμακλιώτης, Μαύρη καρδιά (Τερψιθέα Λάρισας) 
Λένα Μαυρουδή –Μούλιου, Η Δαμασκηνίτσα κι ο μικρός ξένος 
(Βύρωνας)
Χαράλαμπος Μαυράκης, Μια μικρούλα ξενιτιά (Αμπελόκηποι 
Θεσσαλονίκης) 
Σωτηρούλα Βασιλείου, Κοράκια κι άλλα φτερωτά (Θεσσαλονίκη) 
Μαίρη Κανάκη, Ξένος είμαι και φαίνομαι (Σαλαμίνα) 
Γεωργία Σακκά –   Ντάουερ, Ο ξένος (Μαρούσι) 
Μαρία Γιανναρά, Η σκιά (Άμφισσα) 
Κατερίνα Μπαλλή, Ο ξένος (Θεσσαλονίκη)

και ο αντιπρόεδρος Κώστας 
Στοφόρος, δημοσιογράφος – 
συγγραφέας.
Τα υπόλοιπα μέλη ήταν οι:
- Χρήστος Αρμάνδος Γκέζος, 

νικητής Γ΄ Διαγωνισμού –συγ-
γραφέας

- Γλυκερία Γκρέκου, εκπαι-
δευτικός –συγγραφέας

- Εύα Στάμου, ψυχοθερα-
πεύτρια -συγγραφέας
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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

Στ’ αλώνια
Πάνε τα παλιά τα χρόνια, 
π’ αλωνίζαμε στ’ αλώνια 
–oι παλιοί καλοί μας χρόνοι 
χωριανοί μου και γειτόνοι– 
μ’ άλογα και με βαλμάδες 
νοικοκύρηδες - κυράδες, 
(με το ούζο στα παγούρια 
και μεζέ φέτες αγγούρια).

Από μέρες πριν αρχίζαν 
το αλώνι καθαρίζαν 
κατάβρεχαν και σκουπίζαν, 
τα χορτάρια καψαλίζαν, 
μυρμηγκοφωλιές εχρίζαν 
έλαμπε ακρής κι ακρής 
με το στρύαλο στη μέση 
–τα δεμάτια είχαν πέσει 
μέσ’ στ’ αλώνι καταγής 
απλωμένα σκορπισμένα 
τα δεματικά λυμένα– 
πέρα ως πέρα στο χωριό 
ώσπου τ’ άλογα να ‘ρθούνε 
στο αλώνισμα να μπούνε 
μέ σειρά το βαλμαδιό 
των Μπουρχαίων ΚουρελαΙων 
ή των Παναηταραίων 
ή τοΰ Γραβιοπανουργιά 
(ξακουσμένα βαλμαδιά).

Ζεύαν τ’ άλογα αψωμένα 
θεριεμένα, ταϊσμένα, 
στη σειρά τους ένα - ένα 
μέ τις μυταριές ζωσμένα 
απ’ το στρύαλο δεμένα, 
άγρια αλυσοδεμένα, 
και εμείς μικρά παιδιά 
σαλαγούσαμε κοντά 
–Ω καρά, έλα ντοριά!–

τρέχοντας σαν τα ξεφτέρια 
μέ τη βίτσα μέσ’ στα χέρια, 
κοπανώντας στα καπούλια ε
εμαζεύαμε το λειώμα 
ώσπου τρίμματα γενόταν 
και καλά αλωνιζόταν.

Ύστερα το ξεχωρίζαν 
τ’ άχυρο άπ’ το σιτάρι, 
το μαζεύαν το λιχνίζαν 
καρπολόγια και ριμόνια 
το σακκιάζαν με στ’ αλώνια 
και το ρίχναν στο αμπάρι. 
Τ’ άχυρα τεζαρισμένα 
μέσ’ στα έργαθα σφιγμένα 
τ’ άδειαζαν στην αχυρώνα 
ζαϊρέ για το χειμώνα.

Α. ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞ. 
ΤΣΑΚΡΗΣ 

Τελείως απροσδόκητα την      
Μαρτίου 2016 έφυγε από κοντά 
μας ο Τάκης Αλεξ. Τσακρής. Σ’ 
όλη του τη ζωή υπήρξε ένα ανή-
συχο και δημιουργικό πνεύμα 
με πλούσια αγάπη για τη ζωή, 
μια ζωή γεμάτη από ποικίλες 
δραστηριότητες που ήταν προ-
σαρμοσμένες πάνω στον ολο-
ζώντανο χαρακτήρα του.
Μετά από τις εγκύκλιες σπου-

δές του κατετάγη στο Ναυτικό 
ως υπαξιωματικός, όπου πα-
ρέμεινε αρκετά χρόνια μέχρι 
που αυτόβουλα το εγκατέλειψε 
και εγκαταστάθηκε μόνιμα στο 
σπίτι του αείμνηστου Θείου του 
του Γιάννη Τσακρή στη Γραβιά, 
χωρίς να πάψει ούτε στιγμή τις 
ποικίλες ατομικές του δραστη-
ριότητες.
Ο θάνατός του στερεί αληθι-

νά την Καστελλιώτικη κοινωνία 
από ένα από τα πιο επίλεκτα 
στελέχη της.
Τα «Κ.Ν.» απευθύνουν στη 

σύζυγο και τους συγγενείς του 
τα πιο ειλικρινή συλλυπητήρια.

ΝΤΙΝΑ Ν. ΣΚΟΥΛΙΚΗ – 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

20-7-1932 – 3-2016

Την 24 Μαρτίου 2016 απεβί-
ωσε και κηδεύτηκε στο χωριό 
μας η Ντίνα κόρη του Νικολάου 
Σκουλίκη μια από τις πιο ευγε-
νικές και από τις πιο συμπαθείς 
οικοδέσποινες του χωριού μας. 
Στερνή και πρόχειρη υπήρξε 
αληθινό στέλεχος της μικρής 

μας Καστελλιώτικης κοινωνίας, 
αλησμόνητη σε όσους την γνώ-
ρισαν και είχαν την ευκαιρία να 
συναναστραφούν μαζί της. 
Η Κατίνα είχε την καλή τύχη 

να παντρευτεί τον Δημήτρη 
Παναγιώτου που έφυγε κι αυ-
τός απ’ τη ζωή πριν από δύο 
χρόνια, ο οποίος, καίτοι ξένος 
προσαρμόστηκε στο χωριό μας 
και έγινε πιο καστελλιώτης από 
όλους μας. Μάλιστα με την ποί-
ηση και η εφημερίδα μας, στην 
οποία υπήρξε τακτικός συνερ-
γάτης, εδημοσίευσε κατά και-
ρούς ποιήματά του.
Τα «Κ.Ν.» συλλυπούνται ολό-

θερμα την οικογένειά της και 
τους συγγενείς της ευχόμενα η 
μνήμη της μεταξύ μας να παρα-
μείνει αιώνια.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΜΠΑΚΑΣ
Ύστερα από σοβαρή αρρώ-

στεια στις 20 Απριλίου 2016 
έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης 
ο Μπάκας και ενταφιάστηκε 
στο χωριό μας, μέσα σε γενικό 
πένθος. Υπήρξε πάντοτε αξια-
γάπητος και καταδεχτικός με 
όλους, συμμετέχοντας στη ζωή 
και τα κοινά του χωριού με ξε-
χωριστή αγάπη και ζήλο. Από 
νωρίς ακόμη από τα εφηβικά 
του χρόνια, ασχολήθηκε με τις 
μεταφορές και στον τομέα αυτό 
ήταν από τους πιο ξεχωριστούς 
και πετυχημένους.
Άφησε πλούσια την εγκαρδι-

ότητα, την αγάπη του, αλλά και 
την άφθαστη εξυπηρέτησή του, 
έτσι ώστε ο θάνατός του, να εί-

ναι μια σημαντική απώλεια για 
τον τόπο μας.

Τα «Κ.Ν.» συλλυπούνται την 
οικογένειά του, ευχόμενα να 
ζουν να τον θυμούνται σαν ένα 
άξιο επαγγελματία και προση-
λωμένο οικογενειάρχη.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓ. 
ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ

Τελείως απροσδόκητα, έφυγε 
από τη ζωή ο Δημήτρης Χουλιά-
ρας στις 20 του Απριλίου 2016 
στην Αθήνα, όπου διέμεινε και 
κηδεύτηκε στο χωριό μας με τη 
συμμετοχή συγγενών και φίλων 
συγχωριανών μας. Από νέος 
εντάχτηκε στο προσωπικό των 
Σιδηροδρόμων όπου και ερ-
γαζόταν μέχρι που συνταξιοδο-
τήθηκε και που δυστυχώς δεν 
πρόλαβε να απολαύσει τους κό-
πους μιας ζωής.

Τυχερός που ένωσε τη ζωή 
του με την συντοπίτισσα σύζυγό 
του που μαζί δημιούργησαν και 
μεγάλωσαν τα δύο παιδιά τους 
που απόχτησαν.

Καλός οικογενειάρχης, ήπι-
ος και χαμηλών τόνων, καλός 
φίλος και συγγενής, προσηλω-
μένος σε σταθερές αξίες ήταν ο 
Δημήτρης που έφυγε δυστυχώς 
τόσο νέος.                   Α.Ι.Γ.

Τα «Κ.Ν.», συμμετέχοντας στο 
πένθος, εκφράζουν τα ολόψυχα 
συλλυπητήρια στους οικείους 
και τους συγγενείς του, με την 
ευχή να είναι το χώμα του χω-
ριού μας ελαφρύ να παραμένει 
η μνήμη του αιωνία.

ΓΑΜΟΙ
– Την παραμονή των Χρι-

στουγέννων 2015 η Γεωργία 
θυγ. Ανδρέα Αυγερινού ετέ-
λεσε τους γάμους της με τον 
Κώστα Μπαλαντίνη. Ευχό-
μεθα να ζήσουν και να ευτυ-
χήσουν.

– Ο Σύμβουλος του Συλλό-
γου μας Πάνος Μπάσιος στις 
2 Ιανουαρίου 2016 παντρεύ-
τηκε την εκλεκτή της καρ-
διάς του Μυρτώ Καρακω-
στάνογλου. Ολόψυχα τους 
ευχόμαστε κάθε ευτυχία.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
– Την 25 Φεβρουαρίου 

2016 η Γεωργία Μπαλαντίνη 
– Αυγερίου απέκτησε κορι-
τσάκι. Στους ευτυχισμένους 
γονείς τους ευχόμεθα να 
τους ζήσει.

– Την 25 Μαρτίου 2016 το 
ζεύγος Πάνου και Μυρτώς 
Μπάσινα απέκτησαν αγορά-
κι. Τους ευχόμεθα να τους 
ζήσει και να το καμαρώσουν, 
όπως επιθυμούν.

ΒΑΦΤΙΣΕΙΣ
Η Σοφία Λέσι και ο Γεώργι-

ος Κ. Μπαλωμένος βάφτισαν 
την κόρη τους στην Ι. Μ. 
Δαμάστας του Αγίου Γεωργί-
ου στις 2 Μαΐου 2016 και το 
όνομα Ελεωνόρα. Ακολούθη-

σε γεύμα στην ταβέρνα της 
Μιράντας. Να τους ζήσει.

ΘΑΝΑΤΟΙ
– Την 11η Απριλίου 2016 

απεβίωσε στην Αθήνα και 
ετάφη στο χωριό μας ο Δη-
μήτριος Γεωργίου Χουλιά-
ρας 63 ετών.

– Την 21η Απριλίου 2016 
πέθανε και κηδεύτηκε στο 
χωριό μας ο Κώστας Τσολά-
νας ετών 46.

– Απεβίωσε και κηδεύτηκε 
στο Νεκροταφείο του χωριού 
μας ο Τάκης Αλεξάνδρου 
Τσακρής ετών 73.

– Απεβίωσε στις 24-3-2016 
και κηδεύτηκε στις 25-3-
2016 στο Νεκροταφείο του 
χωριού μας η Κατίνα Νικο-
λάου Σκουλίκη – Παναγιώ-
του ετών 84.

– Απεβίωσε στις 20-4-2016 
ο Δημήτριος Πανουργιά 
Μπάκας και κηδεύτηκε στο 
Νεκροταφείο του χωριού μας 
στις 21-4-2016 ετών 90.

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
Τις μάθαμε λίγο καθυστε-

ρημένα, αλλά οι επιτυχίες 
δεν χάνουν την αξία τους 
γιαυτό τις δημιουργούμε με 
χαρά.

1. Ο Επαμεινώνδας Ηλία 
Σπανόπουλος πήρε το πτυ-
χίο του, του Οικονομικού 

Τμήματος του Πανεπιστημί-
ου Πειραιώς. Τώρα κάνει το 
Μεταπτυχιακό του και συγ-
χρόνως εργάζεται.

2. Η Αγγελική Ηλία Σπα-
νοπούλου φοιτά στο τέταρτο 
έτος στο Οικονομικό Τμήμα 
του Πανεπιστημίου Θράκης.

3. Η Ευθυμία Ιωάννου 
Σπανοπούλου είναι στο τρίτο 
έτος στο Χημικό Τμήμα του 
Πανεπιστημίου Πατρών.

4. Ο Παναγιώτης Ιωάννου 
Σπανόπουλος πέτυχε στο 
Τμήμα Φυσικών του Πανε-
πιστημίου Πάτρας.
Η γιαγιά Ευθυμία Σπανο-

πούλου το γένος Ιωάννου 
Παππά καμαρώνει και αισθά-
νεται πολύ ευτυχισμένη για 
τις επιτυχίες των εγγονών 
της. Πολύ δικαιολογημένα 
θάλεγα. Και σε ανώτερα.
Ο γυιός της Ευθυμίας Ηλί-

ας Σπανόπουλος αποστρα-
τεύτηκε μετά από 35 χρόνια 
στον Ελληνικό Στρατό, με 
τον βαθμό του υποστρατή-
γου.
Στην καριέρα του υπηρέ-

τησε σε καίρεες θέσεις, στην 
Ελλάδα και στο εξωτερικό.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Η κ. Αναστασία και ο Κων-

σταντίνος Κωσταράς εις μνή-
μη της μητέρας των Ιωάννας 
Κωσταρά το γένος Γεωργίου 

Παπαγεωργίου, πρόσφερε 
για τους σκοπούς του Συλλό-
γου 300 ευρώ.
Τα «Κ.Ν.» εκφράζουν θερ-

μές ευχαριστίες.
Η κ. Νίκη Γ. Μοσχολιού 

για τους σκοπούς του Συλλό-
γου, μας πρόσφερε 50 ευρώ 
εις μνήμη του πατρός της 
Γεωργ. Μοσχολιού, 50 ευρώ 
στη μνήμη Κατίνας Πανα-
γιώτου – Σκουλίκη.

Προσδοκίες
Δώσ’ μου Θεέ μου τα φτερά 
ν’ ανέβω στον αέρα
κι από τ’ αψήλου να θωρώ
τον κόσμο πέρα ως πέρα.

Κάνε με Θεέ μου ένα πουλί,
Πολλά δεν σου γυρεύω.
Δός μου φτερά και δύναμη
Παντού να ταξιδεύω.

Κάνε με Θεέ μου ένα πουλί
Κι’ εγώ θα στο χρωστάω,
να  πάω να δώσω ένα φιλί
στην κόρη μ’ αγαπάω.

Κάνε με Θεέ μου ένα πουλί
εν’ άσπρο περιστέρι,
για να πετώ στον ουρανό
μαζί με το ξεφτέρι.

Κάνε με Θεέ μου ένα πουλί
ν’ ανοίγω τα φτερά μου
σ’ άγνωστους κόσμους να γυρνώ
να ζω τα όνειρά μου.

Κάνε με Θεέ μου ένα πουλί
σαν τον αετό να ζήσω
στα βράχια να ‘χω τη φωλιά
κι εκεί να ξεψυχήσω.

Ευθύμιος Τσαμαδιάς



ΣΕΛΙΔΑ 3ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

Πριν 50 χρόνια, την 31η Οκτω-
βρίου 1965, χειροτονήθηκα από 
τον τότε Μητροπολίτη Φθιώτι-
δας Δαμασκηνό, Πρεσβύτερος 
στον Ιερό Ναό Αγ. Νικολάου 
Λαμίας. 

50 χρόνια από τη χειροτονία 
μου ως ιερέα, με βρίσκουν και 
πάλι στη Φθιώτιδα,  σε τούτον 
τον Ναό της Ιεράς Μονής Πα-
ναγίας Γαυριώτισσας  Αμφί-
κλειας, να αποδίδω ευχαριστίες 
στον Κύριο για την ανεκτίμητη 
δωρεά του Ιερού Μυστηρίου 
της Ιεροσύνης.  Η συγκίνησή 
μου είναι μεγάλη.
Η χάρη του Αγίου Πνεύμα-

τος με «φώτισε» και επέλεξα 
το λειτούργημα του κληρικού, 
αποποιούμενος την άσκηση 
άλλων επαγγελμάτων. Κατείχα 
ήδη θέση στον δημόσιο  τομέα, 
όταν  «ντύθηκα»  τον ιερατικό 
μου ρόλο. Παραιτήθηκα από τη 
θέση του υπαλλήλου Αγροφυ-
λακής Δωριέων  και αν και είχα 
εκλεγεί Γραμματέας της Κοινό-
τητας Καστελλίων, όπου είναι ο 
τόπος καταγωγής και διαμονής  
μου,  δεν αποδέχτηκα τον διορι-
σμό και έγινα κληρικός.  
Με την ψυχή μου επέλεξα την 

ιερατική μου αποστολή   και 
έδωσα  όλο μου τον εαυτό σε 
αυτήν. Οι θέσεις που εγκατέ-
λειψα, παρείχαν βιοποριστική  
εξασφάλιση, δυνατότητα εξέλι-
ξης και άλλα οφέλη, όμως, αι-
σθανόμουν ότι δεν εκπλήρωναν 
τον προορισμό μου σε αυτήν τη 
ζωή. « Καθείς εφ ω ετάχθη».  
Από νεαρά ηλικία, από 

όπου και να επέρασα αισθα-
νόμουν ότι έχαιρα εκτιμήσεως 
και αναγνώρισης. Τόσο κατά 
τη διάρκεια της  στρατιωτικής 
μου θητείας, που επελέγην και 

Αποχαιρετισμός Πατέρα Χαράλαμπου

εξέτισα αυτήν  ως Έφεδρος 
Αξιωματικός  στη Μονάδα Τε-
θωρακισμένων στον Τύρναβο  
για 2 έτη, όσο και στην Αγρο-
φυλακή, που παρέμεινα για  7 
έτη και είχα στη δικαιοδοσία 
μου 18 κοινότητες, για την εξέ-
ταση ζημιών αγροτικών και 
κτηνοτροφικών προϊόντων και 
την επιθεώρηση αγροφυλάκων.  
Καθοριστικά για μένα ήταν τα 7 
έτη,  που φοίτησα στην Εκκλη-
σιαστική Σχολή ως οικότροφος 
και μάλιστα ενθυμούμαι πόσο  
περήφανος ήμουν που διατέλε-
σα παιδονόμος και αρχηγός της 
σχολής, ειδικά δε, όταν εισήλθα 
κατόπιν εξετάσεων στην τριε-
τή  Ανωτέρα Θεολογική  Σχο-
λή Ιερατικών Σπουδών  μετά 
την αποφοίτηση από την οποία 
ανήλθα στην  κατηγορία Α’  
Κληρικός. 
Έταξα εαυτόν εις το ιερα-

τικό μου καθήκον και από την 
πρώτη στιγμή της χειροτονίας 
μου υπηρέτησα την εκκλησία με 
όση δύναμη είχα. Από τον χώρο 
της εκκλησίας ήρθε σε μένα η 
μεγαλύτερη ένδειξη εκτίμησης 
και αναγνώρισης για την οποία 
διψούσε η καρδιά μου: η δική 
σας κατανυκτική παρουσία στην 
εκκλησιαστική λειτουργία.   
Ανταποκριθήκατε στην ανοι-

κτή  αγκαλιά της εκκλησίας και 
εγώ ως λειτουργός,  από εσάς  
άντλησα και αντλώ τις δυνάμεις 
μου και από  τη βαθύτατη πίστη 
μου και προσεύχομαι στον Κύ-
ριο για εσάς να έχετε υγεία, να 
γλυκαθούν οι πόνοι σας, να ενι-
σχυθεί το φρόνημά σας, η σκέ-
πη της Παναγίας να καθοδηγεί  
τη ζωή σας. 
Την 1η Νοεμβρίου 1965 και 

για 40 χρόνια, άσκησα καθήκο-
ντα εφημέριου στα 
Καστέλλια Φωκίδας. 
Προσέφερα σημαντι-
κό κοινωφελές έργο 
και τιμήθηκα με τα 
αξιώματα του Πνευ-
ματικού, του πρωτο-
πρεσβύτερου και του 
Αρχιερατικού Επι-
τρόπου, έχοντας στη 
δικαιοδοσία μου 18 
ενορίες.  Ο νυν Μη-
τροπολίτης Φωκίδας 
Θεόκτιστος απένει-
με μάλιστα σε μένα 
ΕΥΕΡΓΕΤΗΡΙΟ , 
που με χρίζει Ισόβιο 
Επίτιμο Αρχιερα-
τικό Επίτροπο της 
Αρχιερατικής Περι-
φέρειας Καστελλίων 
Παρνασσίδος. 
Μετά από 40 ολό-

κληρα χρόνια, παρέ-
δωσα την ενορία Κα-
στελλίων στο πνευ-
ματικό μου παιδί και 

για άλλη μια φορά ακολούθησα 
τον δρόμο της ψυχής μου: τα βή-
ματά μου με έφεραν κοντά σας 
και πάλι στη Φθιώτιδα, όπου 
παρέμεινα για 10 χρόνια.  
Την 14η Σεπτεμβρίου 2005  

ανέλαβα καθήκοντα ιερέα σε 
τούτην την Ιερά Μονή, με τις 
ευλογίες του Σεβασμιότατου 
Μητροπολίτη Φθιώτιδας κ.κ. 
Νικολάου. 

  Η 14η Σεπτεμβρίου 2015, η 
σημερινή χαρμοσύνη επέτειος 
με βρίσκει μαζί σας, καθώς απο-
τελεί προσωπική επιλογή και 
θέλημα Θεού. Επαληθεύει την  
Προφητεία του Γέροντα,  που 
λειτουργούσε στο Μοναστήρι 
πριν από εμένα και, όπως μου 
μετέφερε η εκλιπούσα ηγουμέ-
νη Γαλήνη, είχε  ενορατισθεί τη 
δική μου άφιξη και θητεία. 
Κλείνω έναν κύκλο 50 ετών 

ως ιερέας, εκ των οποίων  τα 
10 τελευταία στην Ιερά Μονή 
Παναγίας Γαυριώτισσας. Σας 
ευχαριστώ όλους. Μαζί σας 
μοιράστηκα στιγμές κατάνυξης 
και επικοινωνίας με τον Θεό. 
Δυστυχώς, για λόγους υγεί-
ας αδυνατώ να συνεχίσω. Σας 
αποχαιρετώ και να ξέρετε ότι 
θα σας έχω πάντα στην καρδιά 
μου και δεν θα σταματήσω να 
προσεύχομαι για εσάς.  
Θα ήθελα να εκφράσω τον 

απεριόριστο σεβασμό μου και 
ευγνωμοσύνη προς το πρόσωπο 
του Σεβασμιότατου Μητροπολί-
τη Φθιώτιδας κ.κ Νικολάου για 
την αμέριστη εμπιστοσύνη  που 
μου έδειξε να λειτουργώ στην 
Ιερά Μονή Παναγία Γαυριωτι-
σα Αμφίκλειας.   
Ευχαριστώ τον Αρχιερατικό 

Επίτροπο Αμφίκλειας Πατέ-
ρα Διομήδη Παναγιωτόπουλο, 
καθώς επίσης την Ηγουμένη 
Νεκταρία και τις Μοναχές Αν-
θούσα, Χριστοδούλη και Θέκλα 
για την αγάπη τους. Η Παναγία 
να τους δίνει δύναμη να συνεχί-
σουν με αφοσίωση τη φροντίδα 
του οίκου της. Εξάλλου, δεν θα 
σταματήσω να μνημονεύω την 
εκλιπούσα Γερόντισσα Ηγου-
μένη Γαλήνη, που είχε το χάρι-
σμα να  γαληνεύει  με τα λόγια 
της τις καρδιές των ανθρώπων. 
Εκείνη με καλωσόρισε στον 
υποβλητικό αυτόν Ιερό Χώρο, 
περιβάλλοντάς με, με σεβασμό 
και ζεστασιά.   Προσπάθησα κι 
εγώ να δώσω τον καλύτερο μου 
εαυτό. Δεν ξέρω αν αυτό ήταν 
αρκετό. Θα το κρίνει ο Θεός 
και εσείς.  Ζητώ συγχώρεση αν 
τυχόν δεν ανταποκρίθηκα στις 
προσδοκίες σας. Να χαίρετε 
υγείας και ο Θεός να σας δίνει 
φώτιση. 

Με απεριόριστη αγάπη
Ο Ιερέας Χαράλαμπος
Αθ. Κουτρούμπας

Τον Πατέρα Χαράλαμπο Κουτρούμπα τον γνωρίζουμε όλοι. Η σε-
βάσμια παρουσία του, η μεταλλική μελωδία της φωνής του, η αμε-
σότητα στον λόγο του κάνουν κάθε λειτουργία ξεχωριστή εμπειρία 
κατάνυξης και επικοινωνίας με τον Θεό. Όσο ήταν εφημέριος στα 
Καστέλλια, μέχρι πριν 10 έτη, δραστήριος και αεικίνητος φρόντιζε 
με αγάπη και προσωπική εργασία τα της ενορίας του έργα. Ο Ιερός 
Ναός Αγίου Νεκταρίου με το αρχονταρίκι και τον πανέμορφο περι-
βάλλοντα χώρο αποτελούν ένα από αυτά. Πρόσφατα αποχαιρέτησε 
το ποίμνιό του σε γειτονικό νομό, κλείνοντας έναν κύκλο 50 ετών 
ως ιερέας. Παραθέτουμε αυτούσια την αποχαιρετιστήρια ομιλία 
του, όπως δημοσιεύθηκε σε εφημερίδα της Αμφίκλειας.

Αποχαιρετιστήρια, εκ του Ιερού Βήματος, ομιλία του Αιδεσιμολογιώτατου  
Χαράλαμπου Αθ. Κουτρούμπα, για την αποχώρησή του από την Ιερά Μονή 

Παναγίας Γαυριώτισσας Αμφίκλειας, την 14η Σεπτεμβρίου 2015,
ημερομηνία που συμπίπτει με την 10ετη επέτειο παραμονής του
στο Μοναστήρι και την  50η  ΕΠΕΤΕΙΟ από τη ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ του.

ΤΑΒΕΡΝΑ
«Η ΜΙΡΑΝΤΑ»

 Ευχάριστο περιβάλλον, καλή εξυπηρέτηση
Η αίθουσα διατίθεται για συνεστιάσεις

Βασίλειος Νάκο - Καστέλλια

ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΑΣ ΑΠΕΣΤΕΙΛΑΝ
  ΕΥΡΩ
Ευθυμία Κοντολάτη Αθήνα 50
Χριστίνα Τρικαλιάρη    Αθήνα 30
Δέσποινα Αλεξοπούλου Αθήνα 20
Ευθυμία Σπανοπούλου Άμφισσα 20
Ιωάννης Αντωνίου Καστέλλια 50
Βούλα Χρόνη Αθήνα 50
Χρυσάνθη Χρόνη - Αγαργιανίτου Αθήνα 50
Αθανασία Κοτσιμπού Αυστραλία Δολ. 100
Παναγιώτης Ι. Παπαϊωάννου Αθήνα 20
Αναστασία Λαζαρίμου Αθήνα 30
Ανάργυρος Λαζαρίμος Αθήνα 30
Πόπη Μοσχολιού Αθήνα 50
Νίκη Γεωργίου Μοσχολιού Αθήνα 50

Γίνεται:
- Με σχέτο το παραγκώ-

μι: Τραστούλας ο Μπλιά-
σας, ο Φακούνης, ο Κο-
τρώνας, και επί γυναικών, 
κ. Μπίκου, η Παρδαμπού-
σω, η Ρίτσω, η με το πα-
ραγκώμι του συζύγου και 
την κατάληξη -αίνα (σύ-
ζυγος) όπως: Μπλιάσαΐνα.

- Με το παραγκώμι προ-
τασσόμενο, και με επό-
μενο κατά συμφυρμό το 
βαπτιστικό όνομα: ο Μπα-
λόγιαννος, ο Μαραγκα-
ντώνης, ο Παχομήτσος, 
ο Λασποσπύρος και επί 
γυναικών: η Μπαλαλέξω, 
η Τσουτσομαργιούλα, η 
Κτσουροβαρσάμω ή με το 
παραγκώμι του συζύγου 
και το βαπτιστικό τους 
κατά συμφυρμό και την 
κατάληξη -αινα (σύζυγος) 
όπως: η Μπαλογιάνναινα, 
η Μαραγκαντώναινα, η 
Λασποσπύραΐνα.

- Στους Παπάδες με το 
βαπτιστικό, προτασσο-
μένης της ιδιότητος του 
παπά: ο Παπαθρασύβου-
λος, ο Παπαπαναγιώτης, ο 
Παπαχαράλαμπος.

- Τα παιδιά των παπά-
δων προσαγορευονται με 
προτασσόμενο το -παπα 
και με συμφυρμό του 
βαπτιστικού τους: ο Πα-
παδογιώργης, ο Παπαδό-
γιαννος, ο Παπαλέκας ή 
με το βαπτιστικό και το 
κτητικό του παπά: ο Νικο-
λός του παπά, ο Γιώργος 
του παπά.

- Βασικά όταν τηρεί-
ται το κύριο όνομα και το 
καθιερωμένο επώνυμο η 
προσαγόρευση γίνεται με 
προηγούμενο το επώνυ-
μο και επακόλουθο το κύ-
ριο όνομα κατά συμφυρ-
μό: ο Τσακαλοκώστας, 
ο Τσαμπακλόιαννος, ο 
Βελλιομήτρος, ο Πιπλιο-
παναγιώτης (Παναγιώτης 
Πιπέλιας), ο Κατζογλη-
γόρης, ο Κωτσικαντώνης 
και επί γυναικών ομοίως: 
η Σεγδιτσολένη, η Στοφο-
ροκωνστάντω, η Βελλιο-
γιώργαινα. Αν με το αυτό 
όνομα και επώνυμο φέ-

ρονται πολλοί (πλέον του 
ενός) παρεμβάλλεται κατά 
σύμφυρση ενδιαμέσως και 
το πατρώνυμο του: ο Κω-
τσικομητρόιαννος, ο Μα-
κροθανασόιαννος, ο Γα-
λομητσοπαναγιώτης.

- Αν το όνομα του πα-
τέρα του προσονόματος 
είναι σημαδιακό, τότε του 
βαπτιστικού προτάσσεται 
κατά συμφυρμό το πατρι-
κό του: ο Αυγερολάμπρος, 
ο Λουκόιαννος, ο Πανουρ-
γιοπαναγιώτης.

- Όταν προσαγορευο-
νται παιδιά μανάδων που 
χήρεψαν νέες, η αναφορά 
γίνεται με το όνομα τους 
το κύριο, με επακόλουθο 
το όνομα της μάνας τους 
σε γενική πτώση κατά 
συμφυρμό: ο Αποστόλης 
της Χλιαρομήτσαινας, ο 
Παναγιώτης της Προβιο-
καλλιόπης, ο Γιώργος της 
Πλατοδήμαινας, η Τασία 
της Λιαροκαλλιόπης ή με 
σχέτο σε γενική πτώση το 
όνομα της χήρας μάνας 
όπως: ο Γιώργος της Τασί-
ας, ο Νίκος της Βασίλως.

- Τα παιδιά προσαγο-
ρευονται με το βαπτιστικό 
τους όνομα και το όνο-
μα του πατέρα τους κατά 
συμφυρμό, είτε ως παρα-
γκώμι είτε ως καθιερω-
μένο επώνυμο: ο Λούκας 
του Μαραγκοθανάση, η 
Νίκη του Καρέ, ο Πάνος 
του Σταθογιώργη, ο Σπύ-
ρος του Στοφοροπερικλή, 
ο Αντρέας του Κολοκυθά, 
η Μαρία του Αποστολό-
πουλου.

- Όταν το όνομα το κύριο 
είναι τελείως διαφορετικό 
ή και σπάνιο, η αναφορά 
γίνεται κανονική στο ονο-
ματεπώνυμο: ο Ευριπίδης 
ο Σταθόπουλος, ο Αλέκος 
ο Αποστολόπουλος, η Κα-
τερίνα η Καραπλή.

- Πολλές φορές με σχέτο 
το επάγγελμα, όταν μάλι-
στα είναι μοναδικό στο 
χωριό: ο Καρεκλάς, ο δά-
σκαλος, ο σαμαράς, ο πε-
ταλωτής, ο καλατζής.

Δ. ΧΑΛΑΤΣΑΣ

Η καθημερινή προσαγόρευση 
(προσωνυμία) των Καστελλιωτών
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(Συνέχεια στη σελίδα 5)

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΝ
Γ. Αντιπάτη

Πρώην Ευθυμίου Αποστολόπουλου

Εγχώρια προϊόντα αρίστης ποιότητοςΕγχώρια προϊόντα αρίστης ποιότητος
Φιλική εξυπηρέτηση

ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
1. Αποφασίζεται η χρημα-

τοδότηση και κατασκευή του 
έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΛΥΧΩ-
ΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ -ΛΑΟ-
ΓΡΑΦΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟ-
ΛΕΙΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΓΡΑΒΙΑΣ» για συγκεκριμένη 
χρήση, η οποία δεν προκύ-
πτει από πουθενά, χωρίς να 
υπάρχει απόφαση για την 
χρήση του κτιρίου και του 
περιβάλλοντα χώρου.

2. Το έργο επιχορηγείται 
από τον ΟΣΚ με 512.652 € 
πριν την έγκριση της Τεχνι-
κής Μελέτης του έργου, η 
οποία όπως προκύπτει δεν 
περιλαμβάνει κατασκευαστι-
κά σχέδια.

3. Από τα χρήματα αυτά, 
που υπάρχουν στο ταμείο του 
Δήμου πληρώνονται, σύμφω-
να με τον τελευταίο λογαρια-
σμό, 233.689,07€ με το ΦΠΑ.

4. Για τα υπόλοιπα χρή-
ματα (278.962.93 €) δεν 
γνωρίζουμε την τύχη τους. 
Υπάρχουν υποψίες και Φή-
μες διάφορες και πρέπει να 
διερευνηθούν άμεσα.

5. Υπογράφεται Συμφωνη-
τικό για την κατασκευή του 
έργου αξίας 267.369,87€ χω-
ρίς ΦΠΑ στις 30/3/2010.

6. Ο χρόνος περαίωσης 
του έργου ορίζεται σε 150 
ημερολογιακές ημέρες δη-
λαδή στις 27/9/2010. Χρο-
νοδιάγραμμα του έργου 
και οργανόγραμμα από ότι 
προκύπτει δεν συντάχθηκαν 
και δεν εγκρίθηκαν ποτέ! 
(Ν.3669/08 άρ.46)

7. Στο συμφωνητικό δεν 
αναφέρονται συγκεκριμέ-
να έγγραφα και στοιχεία τα 
οποία απαιτεί ο νόμος (Σύ-
σταση Κοινοπραξίας, εκπρο-
σώπηση της, ακριβής διεύ-
θυνση κλπ.).

8. Στην τεχνική έκθεση 
την οποία περιλαμβάνει ο 
φάκελος της μελέτης, αναφέ-
ρεται: Οι εργασίες οι οποίες 
κρίνονται απαραίτητες για 
την ποιοτική αναβάθμιση και 
την εύρυθμη λειτουργία του 
χώρου είναι:
Α. Αμμοβολή και στη συ-

νέχεια θα γίνει αρμολόγημα 
των εξωτερικών όψεων του 
κτιρίου. Η εργασία αυτή, η 
αμμοβολή, σύμφωνα με τα 
στοιχεία του φακέλου που 
εδόθησαν δεν έγινε αλλά 
όμως πληρώθηκε σαν τέ-

τοια. Το αρμολόγημα δεν 
έγινε σύμφωνα με την περι-
γραφή του αντίστοιχου άρ-
θρου του αναλυτικού τιμολο-
γίου πληρώθηκε όμως σύμ-
φωνα με αυτό.
Β. Εσωτερική διαρρύθμι-

ση του χώρου. Καμιά τέτοια 
εργασία δεν έγινε και δεν 
εδόθησαν σχέδια της μελέτης 
που να την δείχνουν.
Γ.  Αντικατάσταση ειδών 

υγιεινής. Αποξηλώθηκαν 4 
τεμάχια.
Δ. Αντικατάσταση υπάρ-

χουσας ηλεκτρολογικής και 
μηχανολογικής εγκατάστα-
σης. Για την ηλεκτρολογική 
εγκατάσταση πιστοποιούνται 
αποξηλώσεις 977,80 με μονά-
δα μέτρησης τα τεμάχια στους 
λογαριασμούς, τα μέτρα στο 
αναλυτικό τιμολόγιο χωρίς 
καμία επιμέτρηση και χω-
ρίς το αναλυτικό τιμολόγιο 
να περιγράφει την εργασία 
αυτή. Για τοποθέτηση πιστο-
ποιούνται καλώδια διαφόρων 
διατομών χωρίς επιμέτρηση 
με χαρακτηριστικό στην κα-
τασκευή ότι έχουν τοποθετη-
θεί εξωτερικά στους τοίχους 
σε πλαστικά κανάλια. Για 
μηχανολογική εγκατάστα-
ση δεν έγινε τίποτε, δεν πι-
στοποιείται τίποτα, ούτε στο 
αναλυτικό τιμολόγιο αναφέ-
ρονται τέτοιες εργασίες.
Ε. Αντικατάσταση υπαρ-

χόντων θερμαντικών σωμά-
των. Στην 1Π επιμέτρηση ανα-
φέρεται: «ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ (και 
επανατοποθέτηση) ΣΩΛΗΝΩ-
ΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ» 184μ, 
χωρίς επιμέτρηση. Στο 4° 
λογαριασμό δεν πιστοποιού-
νται ενώ προβλεπόταν και η 
τοποθέτηση νέων, αλλά πι-
στοποιείται αποξήλωση 15 
τεμ. Θερμαντικών σωμάτων 
χωρίς να πιστοποιείται το-
ποθέτηση νέων σωμάτων 
που προβλεπόταν.
Για την εργασία αυτή έγι-

νε μόνο βαφή σωληνώσεων 
και θερμαντικών σωμάτων.
Στ. Αντικατάσταση αλου-

μινίων: Η εργασία αυτή έγινε 
χωρίς όμως τις απαραίτητες 
μονώσεις στην τοποθέτηση 
και οι μαρμάρινες ποδιές που 
τοποθετήθηκαν δεν έχουν 
το προβλεπόμενο ποταμό να 
προστατεύει τους τοίχους 
από τα νερά.
Ζ. Διαμόρφωση προαυ-

λίου χώρου με επίστρωση 
πλακών. Προβλεπόταν επί-

στρωση σε έκταση 1580 m2 
πιστοποιήθηκαν 533,08 m2 
έχουν γίνει μάλλον λιγότε-
ρα, δεν υπάρχει επιμέτρηση 
και εκκρεμούν τα τελειώ-
ματα. Συμπέρασμα από όλα 
τα παραπάνω: Από τα αρ-
χικά προβλεπόμενα για την 
αναβάθμιση και εύρυθμη 
λειτουργία του χώρου ελά-
χιστα κατασκευάστηκαν και 
αυτά πλημμελώς. Χαρακτη-
ριστικό είναι ότι οι εργασί-
ες που απαιτούσαν υλικά, 
άρα διάθεση χρημάτων για 
την αγορά τους στη συντρι-
πτική πλειοψηφία τους δεν 
έγιναν, παραβιάζοντας κα-
τάφορα τη σύμβαση και το 
Νόμο. Η τοποθέτηση της πε-
ρίφραξης έγινε πέντε χρόνια 
μετά αφού είχε δημιουργηθεί 
θόρυβος.

9. Συντάχθηκε ο 1ος ΑΠΕ ο 
οποίος δεν έχει την έγκριση 
της προϊσταμένης αρχής. 
(Δημοτικό συμβούλιο). Ο τρό-
πος σύνταξης του και το πε-
ριεχόμενο του είναι παντε-
λώς παράνομο και σίγουρα 
δεν συντάχθηκε γι' αυτό που 
αναφέρει η τεχνική έκθεση 
που τον συνοδεύει, δηλαδή 
η διόρθωση των ποσοτήτων 
από τις αποκλίσεις της προ-
μέτρησης. Οι αποκλίσεις αντί 
να μηδενιστούν μεγάλωσαν 
εντυπωσιακά! Είναι προς διε-
ρεύνηση εάν συντάχθηκε για 
προκάλυμμα της παράνομης 
και καταχρηστικής είσπραξης 
χρημάτων.

10. Συντάχθηκε ο 2ος ΑΠΕ. 
Ο τρόπος που συντάχθηκε 
είναι παντελώς παράνομος 
και πέραν των άλλων περιέχει 
νέες εργασίες και νέες τιμές 
ενώ δεν υπάρχει ΠΚΤΜΝΕ 
και ούτε έχει εγκριθεί τέτοιο 
από την προϊσταμένη αρχή. 
Η τοποθέτηση τιμών στο 
σώμα του ΑΠΕ είναι εντελώς 
αυθαίρετη και παράνομη.

11. Συντάχθηκε η 1η ΑΝΑ-
ΛΥΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ για 
ελάχιστες εργασίες με τρό-
πο εντελώς παράνομο, χω-
ρίς επιμετρητικά σχέδια 
κλπ. και περιέχει εργασίες ή 
που δεν έγιναν ποτέ ή έγι-
ναν μετά τη σύνταξη της. 
Ακόμη και εργασίες που δεν 
προβλέπονταν και που δεν 
εγκρίθηκαν ποτέ.

12. Υποβλήθηκαν, υπο-
γράφθηκαν, εγκρίθηκαν 
και πληρώθηκαν λογαρια-
σμοί εντελώς παράνομα, 
χωρίς επιμετρήσεις, περιέ-
χοντας εργασίες που ποτέ 
δεν εγκρίθηκαν, που ποτέ 
δεν έγιναν και σαν είδος και 
σαν ποσότητα και με τιμές 
μονάδος που δεν υπάρχουν. 
Ποτέ δεν υπολογίσθηκαν 
ρήτρες λόγω μη τήρησης 
του χρονοδιαγράμματος έξι 
χρόνια μετά, αλλά και καμιά 
παράταση χρόνου δεν ανα-

φέρθηκε. Η τακτική αυτή 
ισχύει μέχρι τον τελευταίο 
λογαριασμό πριν τέσσερις 
μήνες.

13. Το έργο προβλεπόταν 
να τελειώσει σε 150 μέρες, 
έχουν περάσει έξι χρόνια 
και καμιά αναφορά δεν γί-
νεται σ’ αυτό ούτε πάρθη-
καν τα μέτρα που ο νόμος 
ορίζει. (Ν.3669/08 Αρ.46 και 
Αρ.49).

14. Οι εγγυητικές επιστο-
λές καλής εκτέλεσης είναι 
άφαντες και με αποφάσεις 
που στηρίζονται σε έγγραφα 
τα οποία επικαλούνται αλλά 
δεν παρουσιάζονται (επιμε-
τρήσεις, Ειδικός απολογισμός 
κλπ.) πληρώνονται χρήματα 
που έπρεπε να κρατηθούν 
σαν εγγύηση.

15. Υπάρχουν πλήθος κα-
κοτεχνιών, ημιτελής εργασί-
ες, άχρηστα και κακής ποιό-
τητας υλικά, σκουπίδια.

16. Δεν τοποθετήθηκε ποτέ 
πληροφοριακή Πινακίδα του 
έργου.

17. Δεν εδόθη κανένα 
αποτέλεσμα εργαστηριακών 
ελέγχων των εργασιών. Το 
άρθρο 60 του Ν. 3669/08 
δεν εφαρμόστηκε ποτέ (ακα-
τάλληλα υλικά, συντήρηση 
κλπ.).

18. Από τα στοιχεία που 
ζητήθηκαν με την Αρ. Πρ. 
4984/1-3-2016 αίτηση μας 
δεν μας εδόθη απολύτως τί-
ποτε.

19. Η τοπική κοινωνία δεν 
ενημερώθηκε ποτέ και για 
τίποτα.

20. Ημερολόγιο του έργου 
από ότι φαίνεται δεν τηρήθη-
κε ποτέ (Ν.3669/08 Αρ. 47).

21. Οι όποιες παραλήψεις 
μπορεί να κριθούν επιπόλαι-
ες, λάθη κλπ., από την όλη 
μελέτη του θέματος, εκτι-
μώ όπ τίποτε δεν έγινε τυ-
χαία και από αβλεψία. Όλα 
είχαν το σκοπό τους. Είχε 
μελετηθεί η κάθε λεπτομέ-
ρεια. Δείχνει να υπάρχει μια 
μεγάλη πείρα και μεγαλύτερη 
σιγουριά. Αυτό το μαγείρεμα 
εργασιών, ποσοτήτων και τι-
μών από τον προϋπολογισμό, 
τους ΑΠΕ, έως τον τελευταίο 
λογαριασμό δείχνει επαγγελ-
ματίες του είδους.

22 Οι εκλεγμένοι δημοτικοί 
και τοπικοί σύμβουλοι, όσοι 
δεν συμμετείχαν στην όλη 
ρεμούλα, ανάλογα τις θέσεις 

τους, για δικούς τους λόγους 
ο καθένας, της κράταγε τα 
μπόσικα. Δεν έκαναν καμία 
ενέργεια γιαρη διασφάλιση 
της δημόσιας περιουσίας. 
Είναι μεγάλες και ελέγξι-
μες οι ευθύνες των εχόντων 
αρμόδιες θέσεις Δημάρχων, 
Αντιδημάρχων και Προέδρων 
Δημοτικών Συμβουλίων, διότι 
εκτός των άλλων υποχρεώσε-
ων τους ο Δήμος λειτουργού-
σε και ως προϊστάμενη αρχή 
του έργου.

23. Καλώ το Τ.Σ. της Τ.Κ. 
Καστελλίων με διαδικασία 
που έχω προτείνει εδώ και 
ένα χρόνο και έχει αποφασί-
σει και η Γενική Συνέλευση 
των κατοίκων να ενεργο-
ποιηθεί άμεσα για να διεκ-
δικήσει τα συμφέροντα του 
χωριού.

24. Καλώ το Δ.Σ. του Δή-
μου Δελφών να εξετάσει το 
θέμα, να εξασφαλίσει τα 
συμφέροντα του Δήμου, της 
Δημόσιας Περιουσίας και να 
πάρει μέτρα για τη σωστή 
λειτουργία των Υπηρεσιών 
του. Να εξετάσει που ακό-
μα έχουν γίνει τα ίδια μετά 
τα Καστέλλια. Και τέλος να 
φροντίσει να επιστραφούν 
άμεσα τα καταχρασθέντα 
χρήματα στα Καστέλλια.
Με όλα αυτά νομίζουμε 

ότι ο τίτλος της επιστολής 
είναι σωστός και καλούμε 
τον κάθε αρμόδιο να πράξει 
τα δέοντα ώστε να διαλευ-
κανθεί το θέμα και δοθεί 
το κτίριο και ο περιβάλλον 
χώρος στους κατοίκους για 
αξιοποίηση μετά έξι ολόκλη-
ρα χρόνια αφού διορθωθούν 
όλες οι κακοτεχνίες.
Το γεγονός ότι οι εργασί-

ες που προβλέπονταν αρχι-
κά δεν πραγματοποιήθηκαν 
ούτε στο ελάχιστο, με αρχι-
κή πρόταση μάλιστα τον με-
λετητή του έργου, αποδει-
κνύει ότι η όλη διαδικασία 
«κατασκευής έργου» έγινε 
για να δημιουργηθεί το τα-
μείο το οποίο θα ληστευό-
ταν στη συνέχεια.
Είναι προφανές από όλα τα 

παραπάνω ότι πρόκειται για 
ένα έγκλημα που δεν μπορεί 
να έγινε από ένα μόνο πρό-
σωπο αλλά από όλους μαζί, 
τους εμπλεκόμενους φορείς, 
όπως αυτοί εκπροσωπού-
νται, και πρόσωπα σε πλή-

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΚΑΣ: «Η όλη διαδικασία κατασκευής του έργου έγινε 
για να δημιουργηθεί το Ταμείο το οποίο θα ληστευόταν στη συνέχεια»
Επιστολή με τίτλο «Η ΡΕΜΟΥΛΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ. - Η ΛΗΣΤΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ» 

και θέμα το έργο στο Δημοτικό Σχολείο Καστελλίων, έστειλε ο συμπολίτης μας και μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου μας Δημ. Μπάκας προς τον 
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Άμφισσας, το Δημοτικό Συμβούλιο Δελφών και το Τ.Σ. Τοπικής Κοινότητας Καστελλίων.
Η όλη επιστολή, αποτελούμενη από 32 σελίδες πλήρους ανάλυσης του θέματος και δεκάδες φωτογραφίες οι οποίες απεικονίζουν την προ 

του έργου κατάσταση και την τωρινή, δεν μπορεί λόγω όγκου να δημοσιευθεί ολόκληρη.
Δημοσιεύουμε το τέλος της επιστολής, την Ανακεφαλαίωση. Για όποια στοιχεία στη διάθεση του καθενός και της δημοτικής παράταξης 

«Πολίτες στο Προσκήνιο».
Έχει δρομολογηθεί Τοπικό Συμβούλιο με θέμα το έργο στο σχολείο και την επιστολή προς αυτό. Στη συνεδρίαση έχουν καλεσθεί να συμ-

μετέχουν πρώην και νυν αιρετοί, ονομαστικά με επιστολή στον καθένα, καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες.
Μετά τη διαδικασία αυτή θα κατατεθεί η μηνυτήρια αναφορά, κατά παντός υπευθύνου, η οποία θα συνοδεύεται από δήλωση - μαρτυρία 

κατοίκων του χωριού. Περισσότερα στο επόμενο φύλλο.

ΤΑΒΕΡΝΑ
«Καστελλιώτικη γωνιά»

 Γεώργιος Ηλ. Χαμηλός
 Επιμέλεια κουζίνας Η ΧΡΥΣΑΝΘΗ

 ΝΟΣΤΙΜΑ ΚΑΘΑΡΑ ΣΠΙΤΙΚΑ

 Τηλ. 2265091218
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(Συνέχεια από τη σελίδα 4)

Προτιμάτε
το φαρμακείο
του χωριού μας

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ
«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» Κυριακή 17/1/2016
Περί γλωσσών και αγλώσσων

Κύριε διευθυντά
Πρώτον, η των ονομάτων 

επίσκεψις», έλεγε ο Αριστοτέ-
λης. Η γλώσσα και το λογικό 
του ανθρώπου τελούν σε αγα-
στή συγχορδία· η γλώσσα δι-
αμορφώνεται από τη λογική, 
η δε λογική ακο λουθεί τους 
γλωσσικούς κανόνες που η 
ίδια θέσπισε. Γι’ αυτό οι έννοι-
ες λόγος (ομιλία κ.λπ.), Λόγος 
(ανω τέρα νόησις) και Θεός-
Λόγος (κατά τη χριστιανική 
μας πίστη) εκφέρονται στην 
ελληνική με μία λέξη. Το αντί-
θετο συμβαίνει παρ’ ημίν: το 
δικό μας «άλλαντ’λλα» απηχεί, 
εν πολλοίς, την τρικυμία εν 
κρανίω που έχουμε οι νεοέλ-
ληνες, η δε περί τας φρένας 
σύγχυσα οδηγεί με τη σειρά 
της στην αγλωσσία.
Η καθομιλουμένη βρίθει από 

λέξεις και φράσεις κόντρα 
στον εαυτό τους και στην κοι-
νή λογική «φο βερά/τρομερά 
όμορφη», τόσο που προξενεί 
φόβο και τρόμο. Ο κανόνας 
«δύο αρνήσεις ισοδυναμούν 
με μία κατάφαση» ισχύει ακό-
μη και στην αγγλική, μια γλώσ-
σα πασπαρτού, που ο Σαίξπηρ 
(όχι Σέξπιρ) την έκανε γλώσσα 
της προκοπής, μόλις τετρα-
κόσια χρόνια πριν. Παράδειγ-
μα: Ο Άγγλος προς τον Έλλη-
να καλεσμένο: «Πάρτε ακόμη 
ένα ποτό, please», «όχι, ευχα-
ριστώ». «Είστε βέβαιος;» «Οχι, 
όχι...» «Ε, τότε πάρτε ακόμη 
ένα ποτό, please».

«Καλό μεσημέρι» μας εύ-
χεται η TV τα... απο γεύματα, 
όταν έξω, λόγω εποχής, έχουν 
κρεμάσει πηχτά σκοτάδια. «Το 
βράδυ θα δούμε κωμωδία», 
ενώ πρόκειται για βαθιά με-
σάνυχτα, και «αργά» το βράδυ 
θα δούμε θρίλερ», ενώ πρό-
κειται για τις πρώτες πρωινές 
ώρες. «Εντεκάμισι η ώρα το 
πρωί» δεν είναι πρωί, αγαπη-
τοί. Και όλα αυτά τα καραγ-
κιοζιλίκια για να αποφύγουμε 
τα «αναθεματισμένα καθα-
ρευουσιάνικα» π.μ. και μ.μ. Οι 
«κουτόφραγκοι», μη έχοντας 
δικά τους, χρησιμοποιούν τα 
λατινικά a.m. (ante meridiam) 
και p.m. (post meridiam), ενώ 
εμείς αποποιηθήκαμε μια τέ-
τοια κληρονομιά και όχι μόνο 
τη γλωσσική.
Προ πολλών ετών, μία από 

τις δύο μεγάλες Γαλλίδες ελ-

ληνίστριες έδινε συνέντευξη 
στην από τηλεοράσεως πολιτι-
σμική πρακτόρισσα, λέγονται 
περίπου τα εξής: Εσείς οι Έλ-
ληνες καλά κάνετε και αλλάζε-
τε τα ονόματά σας, όπως σας 
αρέσει (όπως Γιάννης, θα έλε-
γα εγώ), αλλά τους αρχαίους 
τους ρωτήσατε αν θέλουν; 
Άκου Πλάτων-ας, Παρθενών-
ας, ιεροσυλία! Ένας είναι ο 
Πλάτων, ένας ο Παρθενών και 
δεν αλλάζουν προσθέτοντάς 
τους... ουρές.
Όπως πάμε, οσονούπω, θα 

λέμε «ευτυχά» και «δυστυχά», 
αλλά προς το παρόν, ευτυχώς 
ή δυ στυχώς, υπάρχουν ακόμη 
κάτι «γλωσσικά απολι θώματα» 
κατά τη διατύπωση της με-
ταρρύθμισης Ράλλη (μεταρ-
ρύθμιση κι αυτή!), τα οποία σε 
πείσμα του λαϊκισμού θα μας 
βγάζουνε... τη γλώσσα, εν-
τάξει;
Περιθωριοποιήσαμε πολλές 

προθέσεις -ση μαντικότατο 
μέρος του λόγου. Eυτυχώς, 
επιβιώνουν -οι εφτάψυχες- κα-
μουφλαρισμένες μπροστά από 
άλλες λέξεις (αμφιβάλλω). 
«Αφού έτσι το λέει ο λαός...». 
Ποιος όμως μαθαίνει τον λαό 
να το λέει έτσι; Ο λαός λέει 
τρέξε αμέσως, δεν λέει τρέξε 
«άμεσα». Ο λαός έλεγε κάποτε 
Θεριστής και Αλωvάρης, ποτέ 
Ioύνης και Ιούλης. Γιούνι και 
Γιούλι λέει ο... Σόιμπλε. Aς το 
πληροφορηθούν οι δικοί μας, 
μη τυχόν και από αντίδραση 
πάψουν να προ φέρουν αυτές 
τις κακόηχες λέξεις - βαρβαρι-
σμούς ονόμαζαν οι αρχαίοι.
Είναι αλήθεια ότι η καθα-

ρεύουσα δεν μιλήθηκε απ’ τον 
λαό. Αλλά μήπως μιλήθηκε η 
δημοτική, όπως τη γνωρίζουμε 
σήμερα; Προτού συγκροτηθεί 
το νεότερο ελληνικό κράτος 
και επί πολλά χρόνια μετά, 
υπάρχουν μόνον διάφορες 
ντοπιολαλιές, που καθιστού-
σαν δύσκολη και αυτήν ακό-
μη τη στοιχειώδη συνεννόη-
ση μεταξύ των Ελλήνων (όρα 
«Βαβυλωνία» του Βυζάντιου). 
Το σχολείο, αλλά και η τηλε-
όραση, παρά τα τρωτά τους, 
συ νετέλεσαν στη δημιουργία 
ενιαίας γλώσσας με τις λαϊκί-
στικες, έστω, ακρότητες και 
σολοικισμούς. Πιστεύω, συνε-
πώς, ότι η γλώσσα, ως γνωστι-
κό αντικείμενο που μπορεί να 
διδαχθεί, έπρεπε και θα μπο-
ρούσε να ισορροπήσει σε υψη-
λότερα επί πεδα και αυτό είναι 
έργο των ειδικών (Ακαδημίας;) 
και όχι των λαϊκιστών, που, 
αντίθετα, την υπο βάθμισαν.
Δεν είμαι επιστήμων γλωσ-

σολόγος, γι’ αυτό ας μου συ-
χωρεθούν τυχόν σφάλματα. 
Απλώς, μου αρέσει και αγα-
πώ τη γλώσσα μου και μια και 
«μου την έδωσαν ελληνική» 
λέω να την κρατήσω. Εσείς;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘ. ΜΑΚΡΗΣ
Καστέλλια Παρνασαίδος

ΚΤΕΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΖΩΗ ΛΙΑΠΗ
Λ. Ανθούσας 24

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

www.ikteopallinis.gr

Για τους συγχωριανούς έκπτωση 10%

ρη συνεργασία. Όχι απλά η 
καταπάτηση της νομοθεσίας 
περί δημόσιων έργων αλλά 
η παντελής, προκλητική και 
θρασύτατη αγνόηση της λες 
και το κτήριο και ο χώρος 
καθώς και τα χρήματα των 
πληρωμών δεν είναι δημό-
σια περιουσία, δείχνουν τα 
εργαλεία, που κάποιοι αδί-
στακτοι χρησιμοποιούν για 
την παράνομη και καταχρη-
στική είσπραξη δημόσιου 
χρήματος.
Αν στην πορεία δοθούν 

στοιχεία που αντικρούουν 
τα παραπάνω, είμαι έτοιμος 
να ζητήσω συγνώμη και να 
επανορθώσω, θα πρέπει να 
αναγνωριστεί όμως ότι ζή-
τησα στοιχεία επίμονα και με 
τον πιο επίσημο τρόπο. Τα 
συμπεράσματα βγήκαν από 
ό,τι εδόθη και ό,τι δεν εδόθη 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΚΑΣ: «Η όλη διαδικασία κατα-
σκευής του έργου έγινε για να δημιουργηθεί το 
Ταμείο το οποίο θα ληστευόταν στη συνέχεια»

και την πραγματική σημερινή 
κατάσταση του έργου.
Υποβάλλω Μηνυτήρια 

αναφορά κατά παντός υπευ-
θύνου που με τις πράξεις 
του ή τις παραλήψεις του 
οδήγησε στη ρεμούλα του 
δημοσίου χρήματος και στη 
λεηλασία της περιουσίας 
της Τ.Κ. Καστελλίων και του 
Δήμου Δελφών.
Αυτοί που ασέλγησαν 

πάνω σε ένα ιστορικό για 
τους Καστελλιώτες κτίριο 
και το κατέστρεψαν με σκο-
πό τη ληστεία του δημοσίου 
χρήματος πρέπει να αναλά-
βουν τις ευθύνες τους και 
πέρα από τις ποινικές, αστι-
κές και πειθαρχικές τους 
ευθύνες να επιστρέψουν τα 
χρήματα που καταχραστη-
καν τα οποία να διατεθούν 
να γίνει έργο με χρήση του 
κτιρίου όπως αποφασίσει η 

Τ.Κ. Καστελλίων και οι κά-
τοικοι.

Μάιος 2016
ΔΗΜ. ΜΠΑΚΑΣ

Κοινοποίηση Προς:
• ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ
• ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΚΑΤΑ ΕΓΚΛΗ-

ΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ.
• Γραφείο Γενικού Επιθεω-

ρητή Δημόσιας Διοίκησης
Λ. Κηφισίας 1-3 και Λ. Αλε-

ξάνδρας ΤΚ: 11523 ΑΘΗΝΑ
• ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙ-

ΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ
Τμήμα Διοικητικού - Οικο-

νομικού Ν. Φωκίδας
Στάλλου 9 - 33100 - Άμφισ-

σα
• Επιτροπή Προσωρινής 

Παραλαβής του Έργου.
• Επιτροπή Οριστικής Πα-

ραλαβής του Έργου.

ΑΙΤΗΜΑ
Της Δημοτικής Παράταξης
«ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ»

Άμφισσα 29-2-2016
Αρ. Πρ. 4984/1-3-2016

Προς την ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Του Δήμου ΔΕΛΦΩΝ
Κοινοποίηση
1. Κο Μολιώτη Νικόλαο Αντιδήμαρ-
χο Δήμου Δελφών
2. Τ.Σ. της Τ.Κ. ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ Δ.Ε. 
Γραβιάς
ΘΕΜΑ: Παροχή στοιχείων απά 

το φάκελο του έργου: «Βελτίω-
ση πολυχώρου Πληροφορικής-
Λαογραφίας Δημοτικού σχολείου 
Καστελλίων Δήμου Γραβιάς»
Σχετικό Έγγραφο: Δ.Τ.Υ. Δήμου 

ΔΕΛΦΩΝ Αρ,Πρ. Οικ.33489/29-
12-2015 προς Δημοτική Παράταξη 
«ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ»
Μετά την ανάγνωση των στοιχεί-

ων που μας αποστείλατε με το πιο 
πάνω σχετικό προέκυψε η ανάγκη 
για την ορθότερη εκτίμηση του θέ-
ματος και την διαμόρφωση γνώμης, 
να ζητήσουμε πρόσθετα στοιχεία 
από τον φάκελο του Έργου. Αυτά 
είναι τα παρακάτω και ζητούμε την 
όσο πιο σύντομη αποστολή τους.

1. Οι τρεις πρώτοι λογαριασμοί 
του έργου, 1ος, 2ος & 3ος.

2. Την απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου περί έγκρισης του 1ου 
ΑΠΕ του έργου και το αποδεικτικό 
Δημοσίευσης. Π.Δ. 609/85 Αρ. 43

3. Το ημερολόγιο του έρ-
γου (Γ.Σ.Υ. αριθμ. 6 & Π.Δ. 
609/85αρ.33)

4. Φωτογραφίες από διάφορα 
στάδια του έργου (Γ.Σ.Υ. αριθμ.11) 
και ειδικότερα:
α) φωτογραφίες της περίφραξης 

πριν την αποξήλωση, κατά την δι-
άρκεια της καθαίρεσης των
σκυροδεμάτων και της αποξήλω-

σης του συρματοπλέγματος
β) φωτογραφίες από την καθαί-

ρεση των σκυροδεμάτων των βό-
θρων
γ) φωτογραφίες από την κατα-

σκευή των βόθρων
δ) φωτογραφίες από την καθαί-

ρεση των επιχρισμάτων
ε) φωτογραφίες των σταδίων της 

κατασκευής των επιχρισμάτων

στ) φωτογραφίες από την απο-
ξήλωση της ηλεκτρικής εγκατά-
στασης
ζ) φωτογραφίες παλαιών κτισμά-

των πριν και κατά την διάρκεια της 
καθαίρεσης των.

5. Τοπογραφικά στα οποία απο-
τυπώνεται η θέση των παλαιών 
βόθρων των παλαιών κτισμάτων, 
των σκαλοπατιών, του τοιχίου και 
του οπλισμένου σκυροδέματος της 
πλατείας τα οποία καθαιρέθηκαν.

6. Την αλληλογραφία από την 
οποία προκύπτει η ανάγκη καθαί-
ρεσης όλων των παραπάνω και συ-
γκεκριμένα: γιατί είχαν κατασκευ-
αστεί στα συγκεκριμένα σημεία - τι 
εξυπηρετούσαν, τι προβλήματα εί-
χαν δημιουργηθεί κλπ. Ενώ η κατα-
σκευή των νέων συγκεκριμένα: τι 
προβλήματα έλυσε, μετατοπίστηκε 
ο χώρος κατασκευής των βόθρων 
σε άλλο σημείο, τι είδος βόθροι 
κατασκευάστηκαν. Γιατί δεν περι-
λαμβάνονταν στην αρχική μελέτη 
όπως προκύπτει από την Τεχνική 
Έκθεση; Ποιος αποφάσισε αυτές 
τις εργασίες. Ζητάμε το αντίγρα-
φο ή τα αντίγραφα των γραπτών 
εντολών γι’ αυτά. (σύμφωνα με 
Π.Δ.609/85 αριθμ.34 παρ.2)

7. Τη θεωρημένη μελέτη κατα-
σκευής των βόθρων (τοπογραφικά, 
κατόψεις, τομές, στατική μελέτη, 
ξυλότυποι, υδραυλική μελέτη)

8. Τα αρχιτεκτονικά σχέδια (κα-
τόψεις, τομές, όψεις) της αρχικής 
μελέτης για την εσωτερική διαρ-
ρύθμιση του χώρου και τις όψεις 
του σχολικού κτηρίου.

9. Την απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου για την χρήση του Κτη-
ρίου του Δημοτικού Σχολείου.

10. Το 1ο Π.Κ.Ν.Τ.ΜΕ υπογε-
γραμμένο και εγκεκριμένο, την 
ανάλυση των τιμών κα την αιτιολο-
γική έκθεση που το συνοδεύουν.

11. Τα σχετικά που συνοδεύ-
ουν την απόφαση με Αριθμ. Πρωτ. 
22871/13-8-2014, δηλαδή: την 
αίτηση του Αναδόχου για μείωση 
εγγυήσεων, τον Ειδικό Απολογισμό 
Δαπάνης Εργασιών και την έγκριση 
των επιμετρήσεων των εργασιών 
μαζί με την αναλυτική επιμέτρηση, 
τα επιμετρικά σχέδια, τα κατα-
σκευαστικά σχέδια έτσι ώστε, να 
φαίνεται και να αποδεικνύεται αν 
οι εργασίες έγιναν σύμφωνα με 
αυτά. Επίσης τη βεβαίωση ότι οι 
εργασίες έγιναν μέσα στα όρια του 
εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος.

12. Ομοίως όλα τα σχετικά 
που συνοδεύουν την Απόφαση με 
Αριθμ. Πρωτ. 31308/ 15-12-2015

13. Τις εκθέσεις για την πορεία 
του έργου της επιβλέπουσας υπη-
ρεσίας σύμφωνα με το ΠΔ 609/85 
αριθμ. 28 παρ.6.

14. Το οργανόγραμμα του εργο-
ταξίου σύμφωνα με το Αριθμ. 32 
του Π.Δ. 609/85.
Ζητούμε επίσης να μας ενημε-

ρώσετε και να μας γνωστοποιή-
σετε

• Την νόμιμη εκπροσώπηση της 
αναδόχου κοινοπραξίας σύμφωνα 
με την διακήρυξη και σύμβαση του 
έργου, τυχόν τροποποιήσεις για 
αυτήν, την περίπτωση εκπροσώ-
πησης με πληρεξούσιου, αποδει-
κνυόμενων όλων με τις αντίστοι-
χες συμβολαιογραφικές πράξεις 
και έγγραφα.

• Ποιος πιστοποιεί την ποσότη-
τα και ποιότητα των εργασιών που 
έγιναν έπειτα από την αποχώρηση 
του κου Η. Κολιαλή ως επιβλέπο-
ντα μηχανικού και γενικά για την 
τήρηση των όρων της σύμβασης.

• Πότε αποχώρησε από την 
επίβλεψη του έργου ο κος Η. Κο-
λιαλής
Σας υπενθυμίζουμε τέλος πως 

περιμένουμε τα συμπληρωματικά 
στοιχεία τα οποία μας είχατε γνω-
ρίσει ότι θα μας αποσταλούν μέχρι 
και την 31/1/2016. Επιγραμματικά 
αναφέρουμε πάλι πως περιμένου-
με να μας γνωρίσετε:

1. Το εγκεκριμένο χρονοδιά-
γραμμα κατασκευής σύμφωνα με 
το Αρ.32 του ΠΑ 609/85

2. Τις παρατάσεις του χρόνου 
περαίωσης του έργου. Τις σχετικές 
αποφάσεις και εγκρίσεις αυτών.

3. Τις Αναλυτικές επιμετρήσεις 
του συνόλου των εργασιών με τα 
επιμετρικά σχέδια και συντεταγ-
μένες σύμφωνα με το Π.Δ. 609/85 
Αρ.32 παρ.2

4. Τα ποιοτικά στοιχεία υλικών - 
εργασιών και τα αποτελέσματα των 
δοκιμών.

5. Αποφάσεις- Εντολές της επί-
βλεψης

6. Γνωστοποίηση από την ανάδο-
χο τυχών αλλαγής της Έδρας της.

Με εκτίμηση
Για τους «ΠΟΛΙΤΕΣ
ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ»
Δημήτρης Μπάκας
Παναγιώτα Κασούτσα
Δημοτική Σύμβουλος

Εκκλησιασμός
στον Παλιοχλωμό
Την Τετάρτη του Πάσχα 4-5-

2016, ηλιόλουστη μέρα σαν 
Πρωτομαγιά, πήγαμε στον Πα-
λιοχλωμό. Ανάψαμε τα κερά-
κια μας και παρακολουθήσαμε 
την θεία λειτουργία. Το τοπίο 
καταπράσινο, απόλυτη ηρεμία. 
Ούτε ένα τσοκάνι δεν ακού-
στηκε. Το έθιμο καλά κράτησε. 
Και του χρόνου.
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Της ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΕΠΤΑΚΟΙΛΗ
Στο Clap, το εστιατόριο του 

Ιδρύματος «Mιχάλης Κακογιάν-
νης», ο Αντώνης, ο ευγενέστατος 
σερβιτόρος, μας φέρνει κρασί 
- αρωματική Μαλαγουζιά. Πριν 
αγγίξω το ποτήρι, βγάζω από την 
τσάντα μου ένα μπουκαλάκι με 
αλκοολούχο αντισηπτικό σε μορ-
φή τζελ και καθαρίζω τα χέρια 
μου. «Είναι σωστή κίνηση; Ή μή-
πως ψευδαίσθηση προστασίας;» 
ρωτώ τον Αθανάσιο Τσακρή. «Κα-
θόλου ψευδαίσθηση. Οι περισσό-
τερες αναπνευστικές λοιμώξεις 
αλλά και ιογενείς λοιμώξεις του 
γαστρεντερικού μεταδίδονται με 
τα χέρια. Όπως άλ λωστε και η γρί-
πη».

Στα βαθιά πέσαμε. Πριν από το 
πρώτο τσούγκρισμα. Αλλά είναι 
αναπόφευκτο. Έχω πολλές απο-
ρίες και απέναντι μου βρίσκεται 
ο άνθρωπος που θα τις λύσει με 
τον πιο έγκυρο τρόπο. Ο Αθανά-
σιος Τσακρής είναι καθηγητής 
Μικροβιολογίας, διευθυντής του 
Εργαστηρίου Μικροβιολογίας της 
Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών. Η εμ πειρία του σε θέματα 
δημόσιας υγείας είναι τεράστια. 
Και αφορμή για τη συνάντησήη 
μας είναι η γρίπη, που φέτος είναι 
πιο... δημόσια από  ποτέ. Ιδιαίτερα 
αυτές τις μέρες, που η δραστηρι-
ότητά της βρίσκεται στην κορύ-
φωσή της. Την ώρα που γράφο-
νταν αυτές οι γραμμές, οι νεκροί 
ξεπέρασαν τους 110, ένας γιατρός 
μόλις 30 ετών συγκαταλέ γεται στα 
τελευταία θύματα. Τι συμβαίνει, 
λοιπόν;

Στα τυφλά
«Είναι αλήθεια πως αυτό το 

«κύμα» είναι πρωτόγνωρο για την 
Ελλάδα. Κι αυτό είναι εμφανές, αν 
και το σύ στημα Sentinel (Παρατη-
ρητών Νο σηρότητας στην Πρω-
τοβάθμια Φρον τίδα Υγείας) δεν 
λειτούργησε φέτος για λόγους 
οικονομικούς. Έμμεσα προσπα-
θούμε να βγάλουμε άκρη για το 
τι ακριβώς συμβαίνει από τα δείγ-
ματα που έρχονται στα κέντρα 
αναφοράς. Και είναι πάρα πολλά. 

Οκτώ στα δέκα είναι θετικά» λέει 
ο κ. Τσακρής. «Ο άλλος αδιάψευ-
στος μάρτυς είναι αυτό που συμ-
βαίνει στις Μονάδες Εντατικής 
Θεραπείας. Τα περιστατικά που 
έχουν ανάγκη νοσηλείας σε ΜΕΘ 
ήδη έχουν ξεπε ράσει φέτος τον 
συνολικό αριθμό του περσινού 
όπως και του προπέρσινου ενδη-
μικού κύματος. Ο τύπος γρίππης 
H1N1, που επικρατεί, πα ρουσιάζει 
μεγάλη μεταδοτικότητα». 

- Επιστημονικά, ποια είναι η 
εξή γηση γι’ αυτό;

- Είναι πολλά τα ερωτήματα 
που ακόμα δεν έχουν απαντηθεί 
πλήρως από την επιστημονική 
κοινότητα διεθνώς, όχι μόνο στην 
Ελλάδα. Ένας λόγος είναι σίγου-
ρα τα χαμηλά ποσοστά εμβολια-
σμών στους νέους ενήλικες (30-
50 ετών), τους οποίους ο Η1Ν1 
«χτυπάει» σε μεγάλο ποσο στό. Αν 
κάποιοι εμβολιάζονται στη χώρα 
μας, είναι οι ηλικιωμένοι, που ανη-
συχούν περισσότερο.

- Αναφερθήκατε στην προτί-
μηση που δείχνει η γρίπη στους 
νέους. Πώς καταγράφεται;

- Μεγάλο ποσοστό όσων νο-
σούν είναι 30 έως 50 ετών και 
έτσι ο μέσος όρος ηλικίας των 
νοσηλευθέντων στις ΜΕΘ είναι 
μόλις τα 53 έτη, αντί για τα 65-70 
που ήταν έως τώρα. Αρ κετοί από 
αυτούς ήταν άνθρωποι, οι οποί-
οι πρόσεχαν τη διατροφή τους, 
γυμνάζονταν, χωρίς περιττά κιλά 
(η παχυσαρκία σχετίζεται με τον 
Η1Ν1), ούτε κάπνιζαν. Περίπου 
στο 30% όσων έχουν μπει στην 
εν τατική λόγω γρίπης φέτος δεν 
υπήρ χαν προδιαθεσικοί παράγο-
ντες για δυσμενείς επιπλοκές. Κι 
από αυτούς ελάχιστοι έχουν εμ-
βολιαστεί.

Όχι μόνο τα παιδιά
- Τι συμβαίνει, τελικά, με τους 

εμβολιασμούς; Πού αποδίδετε τα 
χαμηλά ποσοστά και τη γενικό-
τερη καχυποψία;

- Σε μια επικίνδυνη ιδεοληψία, 
από τις πολλές που ταλανίζουν τη 
χώρα. Αρκετοί πιστεύουν πως τα 
εμβόλια αφορούν μόνο την παι-
δική ηλικία και μετά ξεμπερδεύ-

ει. Κά ποιοι γονείς, μάλιστα, δεν 
πηγαίνουν τα παιδιά τους στον 
γιατρό ούτε για τις αναμνηστικές 
δόσεις. Και, φυ σικά, υπάρχουν 
οι πολύ δημοφιλείς στην Ελλάδα 
θεωρίες συνωμοσίας: ότι όλα γί-
νονται για να πουλήσουν οι φαρ-
μακοβιομηχανίες...

- Τα παιδιά πρέπει να εμβολιά-
ζονται;

- Τα παιδιά περνούν πολλές 
ώρες καθημερινά σε κλειστό πε-
ριβάλλον, προσέχουν λιγότερο, 
βάζουν τα χέ ρια τους στο στόμα, 
είναι πιο ευά λωτα. Αλλά το εμβό-
λιο επιβάλλεται μόνο αν έχουν 
προδιάθεση για σο βαρή λοίμωξη: 
αναπνευστικά, με ταβολικά νοσή-
ματα, ανοσοανεπάρκειες ή νεφρι-
κή νόσο.

- Πόσο μας προστατεύει το εμ-
βόλιο;

- Σε ποσοστό κάτω από 70%. Aς 
είμαστε ειλικρινείς: 100% προστα-
σία δεν υπάρχει. Αλλά αν εμβολι-
αστεί μεγάλο ποσοστό του πλη-
θυσμού, δημιουργείται αυτό που 
λέμε «ανοσιακό τείχος», το οποίο 
περιορίζει δραστικά την εξάπλω-
ση του ιού.

- Εσείς εμβολιάζεστε;
- Φυσικά!

Ο Η1Ν1 θα μας ταλαιπωρήσει 
και όλο τον μήνα Μάρτιο

Οι απορίες μου δεν έχουν λυθεί 
ακόμα. Όχι όλες. Θέλω για παρά-
δειγμα, να διευκρινίσουμε τι είναι 
ίωση και τι γρίπη.

«Και η γρίπη ίωση είναι. Απλώς ο 
ιός της γρίπης είναι ιδιαίτερος, με 
γενετική δομή που συνεχώς αλλά-
ζει μορφή κι έτσι δεν μπορούμε 
να αποκτήσουμε επαρκή ανοσία. 
Επιπλέον προκαλεί πιο σοβαρή 
λοίμωξη, με υψηλό πυρετό και 
πολύ έντονη κακουχία. Αντιθέτως, 
οι απλές ιώσεις που προκαλούν το 
κοινό κρυολόγημα, εκδηλώνονται 
με καταρροή και χαμηλό πυρετό, 
χωρίς κακου χία» εξηγεί ο καθηγη-
τής. «Κι ας θυμό μαστε ότι ο βασι-
κός λόγος της διασποράς της είναι 
η δική μας αμέλεια». Πράγματι, η 
γρίπη μεταδίδεται από άτομο σε 
άτομο μέσω των αναπνευ στικών 
εκκρίσεων (με βήχα ή φτάρνισμα), 

είτε άμεσα είτε μέσω επαφής με 
κάποια μολυσμένη επιφάνεια. Η 
περίοδος επώασής της είναι 1-4 
ημέρες. Οι ενήλικες μπορεί να 
μεταδίδουν τον ιό, από μία ημέρα 
πριν από την έναρξη των συμπτω-
μάτων μέχρι και πέντε ημέρες 
μετά - τα παιδιά για περισσότερες 
από 10 ημέρες. «Το ιικό φορτίο τις 
μέρες που έχουμε τα συμπτώματα 
είναι πολύ μεγαλύτερο. Αλλά και 
στην ανάρρωση μπορεί να μετα-
δοθεί ο ιός. Όλοι τα γνωρίζουμε 
λίγο-πολύ αυτά, αλλά δυστυχώς 
δεν λειτουργούμε υπεύ θυνα. Πό-
σοι μένουμε στο σπίτι μόλις εκδη-
λωθούν τα πρώτα συμπτώματα; 
Ελάχιστοι...» τονίζει ο κ. Τσακρής.

Στην κουβέντα έρχεται ξανά το 
θέμα της καχυποψίας. «Ακόμα και 
τις καμπάνιες ενημέρωσης οι Έλ-
ληνες τις βλέ πουμε με καχυποψία. 
To «pre-active», το να δρούμε προ-
ληπτικά, το αγνοούμε. Σε άλλες 
χώρες, όπου υπάρχει μεγα λύτερη 
εμπιστοσύνη, δεν περιμένουν να 
φουντώσει η γρίπη για να εμβολια-
στούν. Εδώ, μόνο αν ακούσουμε 
για θανάτους τρέχουμε αλαφια-
σμένοι...». Παίζει και η κρίση τον 
ρόλο της; «Οπωσ δήποτε. Φέτος, 
λόγω οικονομικών συν θηκών, οι 
καμπάνα ενημέρωσης ήταν πολύ 
περιορισμένες. Άλλη μια ιδεολη-
ψία. Πρέπει να συνειδητοποιήσει 
το υπουργείο Υγείας ότι το κόστος 
για το ΕΣΥ και τα ασφαλιστικά Τα-
μεία από μια τέτοια επέλαση της 

γρίπης είναι κατά πολύ μεγαλύτε-
ρο του κόστους μιας σωστής ενη-
μέρωσης». 

- Και πόσο ακόμα θα πρέπει να 
ανη συχούμε για τον Η1Ν1;

- Έχουμε αρκετές εβδομάδες 
μπρο στά μας. Δυστυχώς, δεν έχει 
ακόμα κλείσει τον κύκλο της αυτή 
η γρίπη. Θα μας ταλαιπωρήσει και 
όλο τον Μάρτιο.

Κι αν δεν εμβολιαστούμε, τι να 
κά νουμε για να την κρατήσουμε 
μακριά μας; «Το βασικό πρόβλη-
μα είναι ότι σε πολλές περιπτώ-
σεις εμείς οι ίδιοι εισάγουμε τον 
ιό με τα χέρια στο στόμα και στη 
μύτη. Με αυτόν το τρόπο τον εμ-
βολιάζουμε κατευθείαν στον ανα-
πνευστικό βλεννογόνο».

(Αναδημοσίευση από την Κυ-
ριακάτικη «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» της 
21/2/2016)

Αθανάσιος Τσακρής, καθηγητής Μικροβιολογίας

Επικίνδυνη η άρνηση αντιγριπικού εμβολιασμού
Να γίνουν εγκαίρως ψεκασμοί για να μη μείνουμε ανοχύρωτοι απέναντι στον ιό Ζίκα το καλοκαίρι

Δεν υπάρχει όμως μόνο ο Η1Ν1. 
Τους τελευταίους μήνες στη ζωή 
μας έχει μπει και ο Ζίκα, ο επικίν-
δυνος ιός με ξενιστή το κουνούπι, 
που αυτή την περίοδο «θερίζει» 
στη Βραζιλία και την Κολομβία. 
Σύμφωνα με υπολογισμούς, έως 
τα τέλη του 2016 θα έχουν προ-
σβληθεί περισσότερα από τέσ-
σερα εκατομμύρια άτομα. «Από 
τα τέλη της δεκαετίας του ‘40 εί-
ναι γνωστός στην επιστημονική 
κοινό τητα ο Ζίκα. Αλλά δυστυχώς 
κανείς δεν είχε ασχοληθεί σοβα-
ρά μαζί του μέχρι σήμερα. Και 
ξαφνικά, πέρασε από την Αφρική 
στη Λατινική Αμε ρική μέσω των 
νησιών του Ειρηνι κού, κι όλοι τρέ-
χουν και δεν φτά νουν! » λέει ο κ. 
Τσακρής.

- Πόσο πρέπει να μας ανησυ-
χεί;

- Το 80% από όσους μολύ-
νονται δεν εμφανίζουν κανένα 
σύμπτωμα. Οι υπόλοιποι έχουν 
πυρετό, εξάν θημα, επιπεφυκίτι-
δα - συμπτώματα που περνούν σε 
περίπου μία εβδο μάδα. Ο ιός συ-
σχετίζεται επίσης με την αύξηση 
των περιστατικών του συνδρό-
μου Guillain-Barre.

- Τι συμβαίνει όταν προσβάλ-

λει εγκύους; Όλα αυτά που ακού-
με για μικροκεφαλίαση;

- Στη Βραζιλία φέτος έχουν κα-
ταγραφεί 4.000 περιστατικά, ενώ 
τα προηγούμενα χρόνια αυτά δεν 
ξε περνούσαν τα 150-200. Δεν εί-
ναι εύκολο να γνωρίζουμε πόσο 
αντι στοιχεί στην πραγματικότητα 
αυτός ο αριθμός ή είναι υπερ-
βολικός. Δεν αποκλείεται ο Ζίκα 
να σχετίζεται επίσης με χιλιάδες 
άλλα περιστατικά διανοητικής 
καθυστέρησης, νευρο λογικών δι-
αταραχών, διαταραχών οράσεως 
και άλλων συγγενών ανω μαλιών, 
που μπορεί να εμφανιστούν αρ-
γότερα, στην παιδική ηλικία.

- Και πως αντιδρά η ιατρική 
επι στήμη;

- Προσπαθεί να φτιάξει εμβό-
λιο, αλλά γι’ αυτό απαιτούνται 
τουλάχι στον δύο χρόνια.

- Στην Ελλάδα μας αφορά ο 
Ζίκα;

- Το καλό σενάριο είναι να ακο-
λουθήσει την πορεία του Δάγκει-
ου πυρετού. Μοιάζουν, άλλωστε, 
τα προφίλ τους. Να παραμείνει 
δηλαδή μια λοίμωξη που θα με-
ταδίδεται μόνο στις τροπικές χώ-
ρες.

- Και το κακό σενάριο;

- Ο Ζίκα είναι ένας ιός που δεν 
γνωρίζουμε καλά και μεταδίδε-
ται με τρομακτική ταχύτητα. Δεν 
απο κλείεται να μην περιοριστεί 
στα τρο πικά κλίματα αλλά να εμ-
φανισθεί και σε χώρες με κλίμα 
εύκρατο αλλά... τροπικίζον λόγω 
της ραγδαίας κλιματικής αλλα-
γής, όπως η Ισπανία, η Ιταλία, η 
Ελλάδα. Σε αυτή την πε ρίπτωση, 
αν δεν ληφθούν μέτρα, αν δεν 
γίνουν εγκαίρως ψεκασμοί για τα 
κουνούπια (μια ακόμα παρενέρ-
γεια της κρίσης), αν μας βρει ανο-
χύρωτους το καλοκαίρι, υπάρχει 
πάντα το ενδεχόμενο εξάπλωσης, 
αφού το κουνούπι που μεταφέρει 
τον ιό στον άνθρωπο υπάρχει στη 
χώρα μας. Επιπλέον, δεν υπάρχει 
ανοσία στον πληθυσμό μας.

Τα ριζότι μας έχουν φτάσει. 
Κι έχοντας μάθει όλα όσα ήθε-
λα για τους ιούς, έχω ανάγκη να 
γνωρίσω καλύτερα τον άνθρω-
πο που βρίσκε ται απέναντί μου. 
Με έκπληξη μα θαίνω ότι ο Αθα-
νάσιος Τσακρής, που κατάγεται 
από τα Καστέλλια Φωκίδας (ένα 
χωριό στις υπώρειες της Γκιώνας 
και Οίτης, δίπλα στη Γραβιά), εί-
ναι τέταρτης γενιάς γιατρός. Ο 
προπάππος και ο παππούς του 

παθολόγοι, ο πατέρας του ωτορι-
νολαρυγγολόγος. Και υπάρχει και 
συνέχεια: γιατροί στην πλειονότη-
τά τυους οι θείοι και τα ξαδέλφια 
του, όπως και τα αδέλφια του. Σω-
στή δυ ναστεία! Κάθε οικογενεια-
κή σύναξη θα μοιάζει με ιατρικό 
συνέδριο. «Χτύ πησε κανένας... ιός 
τη Φωκίδα;», τον ρωτώ. Γελάει. 
Δεν σκέφτηκε ποτέ να ασχοληθεί 
με κάτι άλλο; Η πίεση του οικογε-
νειακού περιβάλλοντος τον οδή-
γησε στην Ιατρική; «Η παράδοση, 
θα έλεγα. Και, φυσικά, οι τόσο 
έντονες επιρροές. Όταν ήμουν 
μικρός, διάβαζα για το σχολείο 
και δίπλα ο πατέρας μου εξέταζε 
ασθενείς. Ήταν αυτονόητο ότι θα 
ακολουθούσα τον ίδιο δρόμο».

Οι σημερινοί φοιτητές
Από τη θέση του δασκάλου, 

πως βλέπει το επίπεδο των φοιτη-
τών του; «Η σημερινή «φουρνιά» 
είναι καλύτερη από την προηγού-
μενη. Έρχονται ανελλιπώς στα 
μαθήματα (πριν από μια δεκαετία 
δεν το έβλεπες αυτό), διαβάζουν 
περισσότερο. Πιστεύω ότι τους 
έχει επηρεάσει η κρίση και προ-
ετοιμάζονται για να ξενιτευτούν. 
Ξέρουν πως πρέπει να έχουν πολ-
λά εφόδια για να αντιμε τωπίσουν 

τον σκληρό ανταγωνισμό στις 
χώρες του εξωτερικού όπου πι-
θανότατα θα βρεθούν. Είναι κρίμα 
να βλέπεις τόσα αξιόλογα παιδιά 
χωρίς μέλλον. Τι να τους πεις; Τι 
να τους υποσχεθείς; Καριέρα στο 
πα νεπιστήμιο; Ερευνητική θέση; 
Οι δυνατότητες είναι πολύ περι-
ορισμένες... Φτιάχνουμε εξαιρε-
τικούς γιατρούς, πληρώνει το ελ-
ληνικό κράτος για να τους σπου-
δάσει, κι έπειτα τους διώχνει, για 
να ωφεληθούν από την αξία τους 
άλλες χώρες».

«Και τι θα μπορούσε να γίνει 
σε μια Ελλάδα χρεοκοπημένη 
και με πάρα πολλούς γιατρούς;» 
κάνω τον συνήγορο του διαβό-
λου. «Έχετε δίκιο. Αλλά αυτό δεν 
αρκεί να το συ ζητάμε. Πρέπει 
να το συνειδητοποι ήσουν όσοι 
παίρνουν τις αποφάσεις. Γιατί 
χρειαζόμαστε τόσο πολλές ια-
τρικές σχολές; Έχουμε εφτά. Και 
βγάζουν στρατιές ανέργων». Δεν 
μι λάει εκ του ασφαλούς. Τις ίδιες 
δυσκολίες θα αντιμετωπίσουν και 
τα δικά του παιδιά. Τι τα συμβου-
λεύει; «Να αγωνιστούν ώστε να 
δυναμώ σουν, να μπορούν να στα-
θούν μόνοι στα πόδια τους. Στην 
επιστήμη και στη ζωή τους».

To καλό και το κακό σενάριο για την εξάπλωση του ιού Ζίκα
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(Συνέχεια στη σελίδα 8)

• Σάββατο του Λαζάρου
Με ανυπομονησία περίμενα 

το πρωΐ του Λαζάρου, να δω 
δύο κοριτσάκια έστω και ένα 
να τραγουδήσει το Λάζαρο, με 
το στολισμένο καλαθάκι. Μά-
ταια περίμενα. Απογοητεύτη-
κα. Δεν είχα όρεξη να ρωτήσω 
αν υπάρχουν κοριτσάκια ή δεν 
υπάρχει ενδιαφέρον. Τα παλιά 
έθιμα και μελαγχόλησα ακόμη 
περισσότερο.

• Μεγάλη Παρασκευή 
Σήμερα μαύρος ουρανός, 

σήμερα μαύρη μέρα…Ξημέ-
ρωσε και ο καιρός ήταν από-
λυτα εναρμονισμένος με τους 
στίχους. Υπέθεσα ότι σήμερα 
μπορεί να είμαι πιο τυχερός 
ότι κάποια αγόρια να περά-
σουν να τα πουν. Κι άλλη απο-
γοήτευση.
Ο Επιτάφιος στολίστηκε 

πολύ ωραία. Έργο των γυναι-
κών. Η καμπάνα χτύπησε στις 
7.00 μ.μ. Η εκκλησία σχεδόν 
γέμισε.
Τα εγκώμια τα έψαλαν οι 

ψάλτες. Ο Παπακώστας ανα-
κοίνωσε ότι το από δω χωριό 
παραπονέθηκε και ζητάει φέ-
τος η περιφορά του επιταφίου 
να γίνει στο από δω χωριό. Κα-
λούτσικος ο καιρός και οι εκ-
κλησιαζόμενοι συμφώνησαν. 
Έτσι η περιφορά πέρασε απ’ 
τον Αη Γιάννη και ύστερα στην 

Αγορά κατόπιν από το άλλο Αη 
Γιάννη.

• Ανάσταση
Η καμπάνα χτύπησε στις 11 

και η εκκλησία γέμισε με κό-
σμο. Πολλοί έμειναν και απ’ 
έξω, όπου έγινε και η Ανάστα-
ση. Τελείως υποτονικά χωρίς 
βαρελότα και στρακαστρού-
κες. Σιώπησε και το βαρύ πυ-
ροβολικό που άλλα χρόνια 
ακουγόταν και τρόμαζε ο κό-
σμος. Κάτι στρακαστρούκες, 
έτσι για το έθιμο. Καλλίτερα 
έτσι, προς γενική ανακούφιση.
Το αναστάσιμο τραπέζι ήταν 

στρωμένο και η μαγειρίτσα πε-
ρίμενε. Λίγοι παρέμειναν μέχρι 
το τέλος της θείας Λειτουργί-
ας.

–Χριστός Ανέστη και Χρόνια 
Πολλά.
Ξημέρωσε μια ηλιόλουστη 

μέρα πραγματική Πρωτομαγιά.
Οι φωτιές στους λάκκους άρ-

χισαν να ανάβουν. Επικρατού-
σε άπνοια και οι καπνοί φαίνο-
νταν και στα γύρω χωριά.
Πρώτος ο Μπράλος και τε-

λευταίοι εμείς. Σ’ όλες τις 
γειτονιές αλλού μεγαλύτερες 
παρέες αλλού μικρότερες.
Ο καιρός επέστρεψε να ψη-

θούν τα αρνιά όπως έπρεπε.
Με δεδομένη την όρεξη το 

φαγητό κράτησε μέχρι το από-
γευμα.                          Α.Ι.Γ.

Πασχαλινές εικόνες απ’ το χωριό
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΓΡΑΒΙΑΣ 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ
Από το Πρακτικό της αριθ. 

3/2016 έκτακτης συνεδρίασης 
Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας 
Καστελλίων.
Στα Καστέλλια και στο Γραφείο 

της Τοπικής Κοινότητας Καστελλί-
ων του Δήμου Δελφών σήμερα την 
27η του μηνός Απριλίου του έτους 
2016 ημέρα της εβδομάδας Τετάρ-
τη και ώρα 17:30 μ.μ., το Τοπικό 
Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, ύστερα από την αριθ. 
3/2016/25-4-2016 κατεπείγουσα 
πρόσκληση του Προέδρου, που δη-
μοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο των 
ανακοινώσεων και επιδόθηκε σε 
κάθε έναν σύμβουλο, σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 88 & 89 
του Ν. 3852/2010, για τη συζήτηση 
και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω 
θέματα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ: «Διάνοιξη ερευνητικών 

γεωτρήσεων της μεταλλευτικής 

εταιρίας «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΒΩΞΙ-
ΤΕΣ Α.Ε.» στην περιφέρεια Τ.Κ. 
ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ.» 
Πριν από την έναρξη της συνε-

δρίασης αυτής, ο Πρόεδρος δια-
πίστωσε ότι σε σύνολο τριών (3) 
μελών, βρέθηκαν:

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ
1. Σπυρίδων Ταξ. Κουτρούμπας 

(Πρόεδρος)
2. Παναγιώτης Ζαχ. Μακρής

3. Νικόλαος Ανδρ. Σκουρτιάς 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
Κ Α Ν Ε Ν Α Σ

Στη συνεδρίαση αυτή παρέστη 
και ο Νικόλαος Παν.Τούμπας, 
υπάλληλος του Δήμου Δελφών, για 
την τήρηση των Πρακτικών.
Ο Πρόεδρος ύστερα από την 

διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την 
έναρξη της συνεδρίασης και πρό-
τεινε στο Συμβούλιο να συζητηθεί 
στην παρούσα έκτακτη συνεδρίαση 
το θέμα: «Διάνοιξη ερευνητικών γε-
ωτρήσεων της μεταλλευτικής εται-
ρίας «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΒΩΞΙΤΕΣ Α.Ε.» 
στην περιφέρεια Τ.Κ. ΚΑΣΤΕΛΛΙ-
ΩΝ.» Η συνεδρίαση αυτή κρίθηκε 
κατεπείγουσα διότι μετά από κα-

ταγγελίες συμπολιτών μας, διαπι-
στώθηκε ότι η μεταλλευτική εταιρία 
«ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΒΩΞΙΤΕΣ Α.Ε.» προ-
χωράει αυτές τις ημέρες στη διά-
νοιξη ερευνητικών μεταλλευτικών 
γεωτρήσεων σε χώρους πλησίον 
πηγών περιφέρειας Τ.Κ. Καστελλί-
ων και υπάρχουν υπόνοιες για κίν-
δυνο απώλειας πηγαίων - υπογείων 
νερών που χρησιμοποιούνται για 
την ύδρευση του χωριού μας εξαι-
τίας αυτής της δραστηριότητας. Θα 
πρέπει να ληφθεί απόφαση –γνωμο-
δότηση του Τοπικού Συμβουλίου 
Καστελλίων που θα αποσταλεί στο 
Δήμο Δελφών και στις αρμόδιες 
υπηρεσίες για τις παραπέρα ενέρ-
γειες.
Το Συμβούλιο αφού άκουσε την 

πρόταση του Προέδρου ΑΠΟΦΑ-
ΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΟ ΕΚΤΑΚΤΟ ΤΗΣ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ 
ΘΕΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΤΟΥ 
ΘΕΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΥ και τη λήψη της 
σχετικής απόφασης. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 
13/2016.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανα-
φερόμενος επί του θέματος είπε 
στο Συμβούλιο τα εξής: 
Πρόσφατα, 21/4/2016, αντιπρο-

σωπία του Τοπικού Συμβουλίου μας 
καθώς και συμπολίτες μας, επισκε-
φθήκαμε έναν χώρο εργασίας της 
εταιρείας «Ευρωπαϊκοί Βωξίτες» 
και πιο συγκεκριμένα μία γεώτρηση 
στη θέση Μηλιά. Επαληθεύτηκαν οι 
καταγγελίες που μας έκαναν διάφο-
ροι συμπολίτες μας, μιας και διαπι-
στώσαμε ότι το γεωτρύπανο άνοιγε 
τη γεώτρηση στα 50 μέτρα από τη 
βρύση.
Απ’ ότι γνωρίζουμε δοθήκαν πα-

ραχωρήσεις και για τη θέση «Καλός 
Διπλοπίττες» όπου υπάρχει πλού-
σια δραστηριότητα υπόγειων υδά-
των. Το γεγονός αυτό πιστοποιείται 
και από την ύπαρξη δύο πηγαδιών 
(ένα ανοικτό και ένα κλειστό) αλλά 
και τριών πηγών (Μηλιά, Κανάλια, 
Τάρναβος) πολύ κοντά η μία με την 
άλλη και που μάλλον επικοινωνούν 
μεταξύ τους. Σε συνάντηση που 
κάναμε με στέλεχος, γεωλόγο, της 
εταιρείας του ζητήσαμε να μας πει 
αν υπάρχει υδρολογική μελέτη και 
εάν στο χάρτη υπάρχει σημείωση 
τόσο των πηγών όσο και των πηγα-
διών δεν υπήρχε τίποτα από αυτά.

 Επειδή το νερό στο χωριό μας εί-
ναι λιγοστό, αυτή η κατάσταση έφε-
ρε αναστάτωση μιας και υπάρχουν 
οι βάσιμες υπόνοιες ότι θα χάσου-
με τα νερά μας, εξ αιτίας αυτής της 
δραστηριότητας, που εξ άλλου δεν 
κατοχυρώνεται από καμία επίση-
μη, εγκεκριμένη, μελέτη υπόγειων 
υδάτων και σίγουρα δεν μας αρκεί 
η όποια διαβεβαίωση του γεωλόγου 
ότι δεν θα χαθούν τα νερά.
Σε ερώτημα που κάναμε στη Δ/

νση Περιβάλλοντος της Περιφ. Ενό-
τητας Φωκίδας για την παραχωρού-
μενη επίσης έκταση για γεωτρήσεις 
στη θέση Πύργος- Παλιοκαστέλλι 
όπου βρίσκονται οι βασικές πηγές 
υδροδότησης του χωριού μας, η 
απάντηση που πήραμε μάλλον προ-
σβάλει τη λειτουργία του Δήμου 
αλλά και την συγκεκριμένη υπηρε-
σία. «Για να απαντηθεί το ερώτημά 
σας μας είπαν, πρέπει να τοποθετη-
θούν οι πηγές στο χάρτη!». Δηλαδή 
για το Δήμο Δελφών οι δικές του 
πηγές, πηγές του χωριού μας, είναι 
δευτερευούσης σημασίας; 
Άποψη μας είναι ότι και οι δύο 

αυτές μελέτες πρέπει άμεσα να συ-
μπληρωθούν, ολοκληρωθούν, απα-
ραίτητα και από τις υδρολογικές 
μελέτες έτσι ώστε να διασφαλιστεί 
η συνέχιση της ύπαρξής τους, χω-
ρίς τον κίνδυνο να χαθούν τα νερά 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ
ΕΝ/ΔΥΝ. & ΣΩΜ. ΑΣΦ.
Ν. ΦΩΚΙΔΟΣ
ΜΕΛΙΣΣΟΥ 9-13
ΠΑΓΚΡΑΤΙ - ΤΚ:  11635
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ΠΡΟΣ: Προοδευτικό σύλλογο 
«ΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ»
Οδός Σίνα & Δαφνομήλη 1Α 
ΑΘΗΝΑ - ΤΚ: 10680
Αξιότιμοι Κύριοι του ΔΣ & 

μέλη της Συντακτικής Επιτρο-
πής

1. Με την παρούσα επιστολή 
μας επιθυμούμε να σας γνω-
ρίσουμε ότι ο σύνδεσμος μας 
λειτουργεί από το 1984 με σκο-
πό την σύσφιξη των προσωπι-
κών και οικογενειακών σχέσε-
ων μας, την σφυρηλάτηση του 
πνεύματος της συναδελφικής 
φιλίας και αλληλεγγύης & τη 
μέριμνα για την προώθηση και 
επίλυση των θεμάτων που αφο-
ρούν στην πρόοδο του Νομού 
μας & γενικότερα της πατρί-
δας μας.

2. Από τις αρχαιρεσίες που 
έγιναν την 5-12-2015 το νέο δι-
οικητικό συμβούλιο συγκροτή-
θηκε ως ακολούθως:
Πρόεδρος: Παπαδάκης Παν. 

Υπτχος ε.α. (επανεξελέγει για 
πολλοστή φορά)
Αντιπρόεδρος: Σταμάτης 

Παν. Αντγος ε.α. Αστυνομίας.
Γενικός Γραμματέας: Κρα-

νιάς Ιωάν. Ασμχος ε.α.
Ταμίας: Πάνος Αθαν. Σμχος 

ε.α.

Μέλος: Τούμπας Ιωαν. 
Υπτγος ε.α. Αστυνομίας.
Μέλος: Μαναίος Ιωαν. 

Υπτγος ε.α.
Μέλος: Παπαγεωργίου 

Επαμ. Αντχος (Δ) ε.α.
Αναπ. Μέλος: Σερεντέλος 

Ευαγγ. Υπτγος (ΠΥΡ) ε.α.
Αναπ. Μέλος: Σωτηρόπου-

λος Γεώργ. Αντπυραρχος ε.α.
ΕΞΕΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος: Τερλής Κων. 

Υπτχος ε.α. Μέλος: Καράίν-
δρος Ευάγγελος Αστυνόμος Α 
ε.α. Μέλος: Τάγκαλος Ιωάν-
νης έφεδρος Λχγος ε.α.
Αναπ. Μέλος: Κασούτσα - 

Καλλίτση Χαρίκλεια Τχης (Ν) 
ε.α.

3.  Σας παρακαλούμε όπως 
δημοσιεύσετε στην έγκριτη 
εφημερίδα των Καστελλίων 
Φωκίδος τα ανωτέρω για να 
λάβουν γνώση οι συνάδελφοι 
μας, (οι λαμβάνοντες αυτήν) 
τους οποίους παρακαλούμε 
να σπεύσουν να ενταχθούν και 
να δραστηριοποιηθούν στον 
ακομμάτιστο ΣΥΝΔΕΣΜΟ μας, 
ώστε να αποκτήσουμε όπως 
επιβάλλεται, Ισχυρότερη Φωνή 
και παρουσία.
Με άπειρες ευχαριστίες

& πατριωτικούς χαιρετισμούς
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος
Παναγιώτης Κ. Παπαδάκης

Υπτχος ε.α.
Ο Γενικός Γραμματέας
Ιωάννης Κρανιάς
Ασμχος ε.α.

ΣΟΥΒΛΑΤΖΙΔΙΚΟ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΛΑΤΣΑΣ

 Άριστη ποιότητα και νοστιμιά

Καστέλλια Φωκίδος

Μεταλλευτικό Πάρκο
Φωκίδας

Η ιδέα της δημιουργίας του 
γεννήθηκε από τους ίδιους 
τους ανθρώπους που δούλε-
ψαν cjta μεταλλεία και θέλη-
σαν να διαφυλάξουν τις μνή-
μες του τόπου - άρρηκτα πλέ-
ον συνδεδεμένες με τη διαδι-
κασία εξόρυξης του βωξίτη. Το 
θεματικό αυτό πάρκο, μοναδι-
κό στον ελληνικό χώρο έχει 
ως στόχο, όχι μόνο να παρου-
σιάσει τους χώρους λειτουργί-
ας ενός μεταλλείου, αλλά να 
ενημερώσει, να ψυχαγωγήσει 
και να εκπαιδεύσει τις και-
νούργιες γενιές τιμώντας τους 
ανθρώπους που εργάστηκαν 
και προβάλλοντας τη μεταλ-
λευτική ιστορία της Φωκίδας. 
Η περιήγηση στο Vagonetto 
δίνει στον επισκέπτη τη δυνα-
τότητα να γνωρίσει βήμα-βήμα 
τη διαδικασία εξόρυξης του 
βωξίτη. Ξεκινά από το παλιό 
υπόγειο μεταλλείο, τη Στοά 
850, συνεχίζεται με την περι-
ήγηση στον Εκθεσιακό Χώρο 
Μεταλλευτικής Ιστορίας και 
την επίσκεψη στη διαδραστική 
Πτέρυγα Ψηφιακής Τεχνολογί-
ας και ολοκληρώνεται με μια 
βόλτα στην Υπαίθρια Έκθεση 
Μηχανημάτων. Η κατασκευή 
του ξεκίνησε το 1998 από την 
S&B βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. 
και λειτουργεί από το Σεπτέμ-
βριο του 2003.

Στοά 850
Η Στοά 850 λειτούργησε από 

το 1967 μέχρι και το 1972. Έχει 
συντηρηθεί κατάλληλα και, 
για να γίνει επισκέψιμη· έχουν 
ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέ-
τρα ασφαλείας. Ο επισκέπτης, 
εφοδιασμένος με κράνος και 
αδιάβροχο, μεταφέρεται με το 
VAGONETTO, το τρενάκι που 
χρησιμοποιούσαν οι μεταλ-
λωρύχοι τριάντα χρόνια πριν, 
στην αρχή της περιπατητι-
κής διαδρομής. Στη συνέχεια, 

απολαμβάνει περπατώντας τα 
μοναδικά εκθέματα, κάνοντας 
-στάσεις» σε μία τυπική ημέρα 
δουλειάς των μεταλλωρύχων 
εκείνης της εποχής εφοδια-
σμένος με σύστημα ατομικής 
ξενάγησης, διαθέσιμο σε 6 
γλώσσες (ελληνικά, αγγλικά, 
γαλλικά, ισπανικά, ιταλικά και 
γερμανικά).

Εκθεσιακός Χώρος
Η γνωριμία με την ιστορία 

του Βωξίτη συνεχίζεται με την 
περιήγηση στον Εκθεσιακό 
Χώρο που τον αποτελούν η Γε-
ωλογική Αίθουσα, το Τοπογρα-
φικό Εργαστήριο, το Χημείο 
και η αίθουσα Αποκατάστα σης 
Περιβάλλοντος.

Διαδραστική Πτέρυγα
Ψηφιακής Τεχνολογίας
Η διαδραστική πτέρυγα ψη-

φιακής τεχνολογίας, μία πο-
λυδιάστατη Βιωματική εμπει-
ρία, απευθύνεται σε όλο τον 
κόσμο αξιοποιώντας την ψυ-
χαγωγική και παιδαγωγική δι-
άσταση της ψηφιακής τεχνο-
λογίας.
Στην μπλε αίθουσα ο επισκέ-

πτης μπορεί να δει την ταινία 
«Η ιστορία του Βωξίτη», που 
αποτελεί ένα μικρό φόρο τι-
μής στους χιλιάδες εργαζόμε-
νους στα μεταλλεία Βωξίτη.
Στη διαδραστική εγκατά-

σταση της κόκκινης αίθου-
σας, σε μια κρεμαστή οθόνη 
σε σχήμα σταλακτίτη, μπορεί 
κανείς να παρακολουθήσει σε 
animation επιστημονικής φα-
ντασίας το ταξίδι του Βωξίτη 
μέχρι τη «μεταμόρφωσή» του 
σε αλουμίνιο.
Τέλος, στην πράσινη αίθου-

σα, ο επισκέπτης διασχίζει 
ένα δάσος από σταλακτίτες 
και αγγίζοντας διάφορους αι-
σθητήρες, ακολουθεί τα δια-
δοχικά βήματα του γεωλόγου 
μέχρι να πετύχει πραγματικές 
ιδανικές συνθήκες για μία 
προσοδοφόρα γεώτρηση.

VAGONETTO
Μια συναρπαστική εμπειρία στο κέντρο της γης!

Vagonetto - Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας
51o Λαμίας - Άμφισσας, 33100 Άμφισσα, Φωκίδα
Τηλ. 22650 78819, 22650 28826 Fax 22650 28679
Email: info@vagonetto.gr / www. vagonetto.gr

Ώρες λειτουργίας: 9.00 - 17.00
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(Συνέχεια από τη σελίδα 7)

– Τέλος πάντων η ασυδο-
σία της Εταιρείας των Βωξι-
τών, όσον αφορά το σεβα-
σμό του περιβάλλοντος του 
χωριού μας, δεν έχει ούτε 
αρχή ούτε τέλος. Ένα από 
τα τελευταία καταστροφικά 
εγχειρήματά της είναι και 
η επιχειρούμενη γεώτρηση 
στη θέση «Μπλιά» (Μηλιά) 
της περιοχής μας, όπου και 
η γνωστή βρύση της, που 
ποτίζονται περαστικοί, αλλά 
και τα κοπάδια. Είναι βέ-
βαιο, ότι η γεώτρηση αυτή 
θα απορροφήσει τις γύρω 
φλέβες του νερού, με απο-
τέλεσμα αργά ή γρήγορα 
να στερέψει η βρύση και να 
αλλοιωθεί το τοπίο. Κάπου 
δεν υπάρχει καμιά Αρχή για 
να παρέμβει και να στα-
ματήσει το επιχειρούμενο 
ανοσιούργημα;

– Αξιοσημείωτη είναι η μέ-
ριμνα της Δημοτικής Αρχής 
για την μείωση των παρα-
θύρων των δύο αιθουσών 
του Σχολείου, όπου πρόκει-
ται να στεγασθεί η Βιβλιο-
θήκη και η Πινακοθήκη του 
χωριού.

– Επίσης αξιοσημείωτη εί-
ναι η οικονομική συμμετο-
χή των συγχωριανών μας, 
όσον αφορά τις δαπάνες 
τις συσκευασίας και της με-
ταφοράς των βιβλιοθηκών 
και των λοιπών επίπλων και 
των βιβλίων από την Αθήνα 
στο χωριό μας.

ΜΙΚΡΑ – ΜΙΚΡΑ

Προς αποφυγή συγχύσε-
ων, διευκρινίζω ότι οι όροι εκ-
παίδευση και παιδεία είναι 
δύο ξεχωριστές έννοιες, αλλά 
ως έναν βαθμό το ένα επηρε-
άζει το άλλο. Ειδικότερα, εκ-
παίδευση είναι μια οργανωμένη 
διαδικασία από την Πολι τεία, 
η οποία μας παρέχει γνώσεις. 
Ξεκινά από το νηπια γωγείο 
και τελειώνει στο πανεπιστή-
μιο. Παιδεία είναι η καλλιέργεια 
του πνεύματος και η αγωγή 
της ψυχής. Δια μορφώνεται 
από την οικογένεια -κυρίως-, 
το σχολείο και την κοινωνία. Η 
παιδεία διδάσκεται με την πει-
θώ και το πα ράδειγμα. Μεταξύ 
των δύο, η διδασκαλία διά του 
παραδείγματος είναι ασυγκρί-
τως ισχυρότερη.
Στη χώρα μας, από τη Μετα-

πολίτευση μέχρι σήμερα υπήρ-
ξε και συνεχίζει να υπάρχει μια 
άνευ προηγουμένου αυξανόμε-
νη κατάρρευση της παιδείας. 
Αν θέλουμε να αναχαιτίσουμε 
αυτήν τη ραγδαία κατρακύλα 
της παιδείας, είναι λογικό να 
ξεκινήσουμε από εκεί όπου το 
κακό γίνεται μαζικά και έχει 
ως αποτέλεσμα να επηρεάζει 
ολόκληρη την επικράτεια. Ένα 
τέτοιο κακό παράδειγμα, αν 
όχι το χειρό τερο, είναι τα πα-
νεπιστήμια μας.
Τα πανεπιστήμιά μας οφεί-

λουν να δημιουργούν ένα πλαί-
σιο όπου θα ανθεί η παιδεία. 
Ένα τέτοιο πλαίσιο θα ενισχύει 
τις αντιστάσεις στη φθορά και 
στη διαφθορά, απορρυθμίζο-
ντας και ακυρώνοντας ενέργει-
ες και λογικές σήψης και πα-
ρακμής.
Όμως, δυστυχώς, σε κάθε 

πανεπιστήμιο (σε άλλο λιγό-
τερο και σε άλλο περισσότερο) 
συμβαίνει ακριβοί το αντί θετο. 
Απόδειξη αυτού είναι ένας με-
γάλος κατάλογος εκτρ οπών, 
όπως είναι η αναξιοκρατία, η 

οικογενειοκρατία, η συντεχνία, 
η παρανομία, η διαπλοκή, η δι-
αφθορά και άλλα.
Αυτή η νοσηρή κατάσταση 

μετατρέπει τα πανεπιστήμια 
σε φροντιστήρια (!)διαπλοκής 
και διαφθοράς. Δηλαδή, οι φοι-
τητές, κατά τη διάρκεια των 

σπουδών τους, μολύνονται 
από έναν φοβερό ιό που τους 
μεταδίδουν ορισμένοι καθηγη-
τές τους. Αυτός ο φοβερός ιός 
εμπεριέχει τις εκτροπές που 
προαναφέραμε και πολλές άλ-
λες.
Οι δεκάδες χιλιάδες φοιτη-

τές που αποφοιτούν κάθε χρ-
όνο από τα πανεπιστήμια μας 
παίρνοντας το πτυχίο τους θα 
στελεχώσουν τη χώρα μας σε 
κάθε χώρο δουλειάς. Όμως 
μαζί με το πτυχίο θα πάρουν 
μαζί τους και τον φοβερό ιό 
από τον οποίο μολύνθηκαν 
στο πανεπιστήμιο όπου σπού-
δασαν. Αυτό θα έχει ως απο-
τέλεσμα ο εν λόγω ιός να εξα-
πλωθεί σε όλη την επικράτεια 
και να μολύνει τους πάντες και 
τα πάντα. Αυτό σημαίνει ότι το 
κακό που γίνεται στα πανεπι-
στήμια είναι πολλαπλασιαστι-
κό, διότι μολύνει ολόκληρη τη 
χώρα.
Πώς μπορούμε να αλλάξου-

με την τόσο επιζήμια συμπε-
ριφορά αυτών των ολίγων κα-
θηγητών; Ένας είναι ο τρόπος. 
Τα ΜΜΕ, και ιδιαίτερα η τηλε-
όραση, να παρουσιάσουν μια 
μεγάλη σειρά από εκπομπές οι 
οποίες θα αποκαλύπτουν τα 
τεκταινόμενα από τους απα-
ράδεκτοι καθηγητές μέσα στα 
πανεπιστήμια.
Για να είναι αυτές οι εκπο-

μπές αποτελεσματικές, είναι 
τελείως απαραίτητο να συμ-
μετέχουν καθηγητές, φοιτη-
τές, διοικητικό προσωπικό και 
άλλοι που έχουν ανιδιοτελώς 
πολεμήσει το κακό που προκα-
λούν οι εν λόγω απαράδεκτοι 
καθηγητές.
Τέτοιες εκπομπές θα εκθέ-

σουν και ως εκ τούτου θα πι-
έσουν τους εν λόγω καθηγητές 
να περιορίσουν την επιζή μια 
συμπεριφορά τους. Αν οι τη-
λεοπτικοί σταθμοί αδιαφο-
ρήσουν, τότε θα συνεχίζουν να 
διαπράττουν ένα πολύ μεγάλο 

κακό κατά της χώρας μας.
Αξίζει να αναφέρω ότι όσοι 

προσπάθησαν να αναχαιτί-
σουν το κακό δέχθηκαν άγριο 
bullying (μπούλινγκ) από τους 
ολίγοι απαράδεκτοι καθηγη-
τές. Ένα τέτοιο παράδειγμα εί-
ναι ένας καθηγητής στο Εθνικό 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ο οποί-
ος υφίσταται άγριο bullying επί 
πολλά χρόνια, ένα πε ριστατικό, 
δε, παραλίγο να κοστίσει τη 
ζωή του.
Σημείωση Σύνταξης Κ.Ν.:
Ο αναφερόμενος ανωτέρω 

καθηγητής του Εθνικού Μετσο-
βίου Πολυτεχνείου είναι ο ίδιος 
ο συγγραφέας του άρθρου κ. 
Πάρις Παρασκευόπουλος.
Δυστυχώς, ο αείμνηστος κα-

θηγητής του Πανεπιστημίου 
Kρήτης Στέλιος Αλεξανδρόπου-
λος δεν είχε την ίδια τύχη από 
το bullying που δεχόταν από 
συναδέλφου του. Λίγες ώρες 
έπειτα από ένα πολύ άγριο 
bullying, μια καθαρίστρια του 
πανεπιστημίου τον βρήκε νε-
κρό μέσα στο γραφείο του.
Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι 

ως προς την οικονομική ανά-
πτυξη της χώρας μας είναι 
αβέβαιο αν αυτόν τον στόχο 
μπορούμε να τον πετύχουμε, 
διότι αυτό εξαρτάται από τις 
επενδύσει που θα έλθουν από 
το εξωτερικό.
Όμως, ως προς την ηθική 

ανάταση της χώρας μας, είναι 
βέβαιον ότι αυτόν τον στόχο 
μπορούμε να τον πετύχουμε, 
διότι αυτό εξαρτάται από τις 
προσπάθειες που θα κάνουμε 
εμείς στο εσωτερικό.
Αν πετύχουμε το δεύτερο, 

τότε μπορούμε να πετύχουμε 
και το πρώτο. Διαφορετικά 
ματαιοπονούμε. Eπίσης, το 
δεύτε ρο μπορούμε να το πετύ-
χουμε είτε αναβαθμίζοντας το 
ήθος εκείνων των αδίστακτων 
καθηγητών είτε απομακρύνο-
ντάς τους από το πανεπιστή-
μιο. Αν κάνουμε αυτό πράξη, 
τότε τα πανεπιστήμιά μας θα 
εμβολιάζουν τους φοιτητές με 
έναν ιό που δε θα είναι πολλα-
πλασιαστικά επιζήμιος, αλλά 
πολ λαπλασιαστικά ωφέλιμος 
για τη χώρα μας.
Ο συντάκτης του άρθρου κ. 

Πάρις Παρασκευόπουλος εί-
ναι σύζυγος της παιδιάτρου κ. 
Μαίρης Ευθυμίου Κουσουρά.
Δημοσιεύθηκε στο Κυριακάτι-

κο «Παρόν» στις 20-3-2016.

Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΕ ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ

του Π.Ν. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ
Καθηγητή ΕΜΠ

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Με πρωτοβουλία του προέδρου 

Σπύρου Κουτρούμπα, συναντη-
θήκαμε στο καφενείο και έγινε 
ενημέρωση τι ενέργειες έχουν 
γίνει μέχρι στιγμής σχετικά με τα 
βιβλία Χαλατσά, προκειμένου να 
προγραμματίσουμε τις επόμενες 
ενέργειες. 
Ο κύριος όγκος έχουν γίνει δέ-

ματα 150 περίπου και είναι έτοιμα 
προς φόρτωση. Υπάρχουν ακόμη 
άλλοι 1.500 τόμοι βιβλίων που και 
αυτά θα τακτοποιηθούν. Πες ο ένας 
πες ο άλλος βρήκαμε τις λύσεις 
και μέχρι τέλους Μαΐου να έχουν 
έρθει έπιπλα και βιβλία στο χωριό. 
Επειδή καταλάβαμε ότι χρειαζόμα-
στε χρήματα ο καθένας πρόσφερε 
ότι μπορούσε και ο κόσμος μάζεψε 
και από άλλες παρέες που βρίσκο-
νταν στην αγορά. Χρήματα που μας 
είναι απαραίτητα.
Προσέφεραν οι εξής:

Ιωάννης Ηλία Μακρής 50

Ιωάννης Αθαν. Μακρής 50
Παν. Νικ. Μακρής 50
Σπύρος Κουτρούμπας 55
Αθαν. Νικ. Τσακρής 40
Δημ. Δελμούζος 20
Νικ. Σκουρπάς 20
Αναστάσιος Λευκαδίτης 20
Αναστάσιος Δημάκης 5
Γεώργιος Χαμηλός 20
Ηρακλής Σκουφάς 5
Μάκης Κόλιας 5
Παπαχαράλαμπος Κουτρούμπας 20
Ηλίας Τσακρής 10
Γεώργιος Καρακλιούμης 10
Παύλος Χατζηγιάννης 10
Ζωή Προβιά 10
Μπάμπης Τσικανής 10
Βασιλική Μπαλωμένου 20
Ευθύμιος Αποστολόπουλος10
Γεώργιος Αντιπάτης 10
Ιωάννης Καλύρης 10
Ιωάννης Παππάς 50
Αθαν. Παπαϊωάννου 20
Δημ. Αναστασόπουλος 20 

Ήταν ένα όμορφο Πάσχα στα 
Καστέλλια. Κι αρχίζουμε από 
την εξαιρετική πρωτοβουλία 
του παπα - Κώστα να πάει ο 
Επιτάφιος φέτος στην Πλατεία 
του Πέρα Χωριού (όπως το λέμε 
εμείς οι Λυκορραχήσιοι). Μια 
όμορφη βόλτα, γεμάτη κατάνυ-
ξη, έδωσε μια διαφορετική νότα 
στη Μεγάλη Εβδομάδα.
Και η δεύτερη πρωτοβουλία 

του παπά του χωριού μας να κά-
νει την Ανάσταση μπροστά στην 
είσοδο του ναού και να τραγου-
δήσουμε όλοι μαζί το «Χριστός 
Ανέστη» μας έκανε να νιώσου-
με διαφορετικά το πνεύμα της 
ημέρας…

Αυτό που μας λείπει
Αυτό που συζητούσαμε με 

πολλούς συγχωριανούς κι είναι 
κρίμα που έχει εγκαταλειφθεί 
είναι η γιορτή που γινόταν μετά 
τη λειτουργία της Αγάπης την 
Κυριακή του Πάσχα. Είναι από 
τις πιο όμορφες αναμνήσεις 
εκείνα τα γλέντια με τους μου-
σικούς του χωριού να παίζουν 
παραδοσιακά τραγούδια, να 
γίνεται χορός, να είμαστε όλοι 
μαζί οι Καστελλιώτες. Μήπως 
να οργανωθούμε και του χρό-
νου να γιορτάσουμε και πάλι; 
Ωραία τα αρνιά και τα φαγοπό-
τια, ωραία και τα καφενεία μας 
και η οικογενειακή ζωή, όμως 
κάπου χάνεται η συλλογικότητα 
που κάποτε μας χαρακτήριζε και 
την έχουμε τόσο ανάγκη.

Αερόστατα
Άλλο ένα έθιμο που αγαπή-

σαμε όλοι φαίνεται πως επίσης 
φθίνει. Φέτος για πρώτη φορά 
δεν είδα αερόστατο να υψώ-
νεται στον ουρανό του χωριού. 
Ελπίζω απλώς να μου διέφυγε…

Σχολείο και γήπεδο
Βλέποντας κάθε φορά το πα-

λιό σχολείο και την εγκατάλει-
ψη του περιβάλλοντα χώρου 
με τα γήπεδα του μπάσκετ να 
παραμένουν αφρόντιστα χρό-
νια και χρόνια, αναρωτιέμαι 
πως δεν βρίσκεται κανείς από 
τους έχοντες του χωριού να κά-
νει μια δωρεά δυο καινούργιες 
μπασκέτες…
Θα μου πείτε εδώ έχουν γίνει 

σημαντικότατες δωρεές για το 
παλιό σχολείο και οι αρμόδιες 
αρχές δείχνουν πρωτοφανή ολι-
γωρία. Πού είναι τα κίνητρα για 
όσους θα ήθελαν να προσφέ-
ρουν στο χωριό μας;

Το μαγαζί του χωριού
Μόνο συγχαρητήρια αξίζουν 

στους ανθρώπους που νέου 
παντοπωλείου του χωριού. Βρί-
σκεις τα πάντα, σε πολύ καλή 
ποιότητα και τιμές και κυρίως 
η εξυπηρέτηση γίνεται με ευγέ-
νεια και χαμόγελο. Πρέπει όλοι 
να στηρίξουμε! Μη σας δω να 
ψωνίζετε από γειτονικά χωριά! 
Ε;

10 σκιάχτρα
με Καστελλιώτικο πνεύμα!
Η Λιλή Γάτη, η συγχωριανή 

μας βραβευμένη συγγραφέας, 
πήρε την πρωτοβουλία και συμ-
μετέχει σε μια πολύ όμορφη έκ-
δοση με παραμύθια.
Χαίρομαι πάντα, όταν βλέπω 

δημιουργικούς ανθρώπους να 
συναντιούνται και να συνεργά-
ζονται. Η συχνά μοναχική περι-
πέτεια της γραφής αποκτά τη 
συλλογική της διάσταση. Έντεκα 
συγγραφείς και εικονογράφοι 
συναντήθηκαν στο «Δέκα σκιά-
χτρα σ’ ένα βιβλίο», μια συλλο-

γή παραμυθιών, που κυκλοφο-
ρεί από τις εκδόσεις Εντύποις 
Οι συγγραφείς είναι: Χριστί-

να Αβδίκου, Μυρτώ Αντωνο-
πούλου , Λιλή Γάτη, Αναστασία 
Καρανάσιου, Δήμητρα Κίτσου, 
Μαρία Κλίνη, Έρη Παπαμιχαλο-
πούλου, Ναταλία Ρεντίνα, Μα-
ρία Ρουμελιώτου και Φίλιππος 
Τσαουσέλης. Το βιβλίο εικονο-
γράφησαν η Χριστίνα Αβδίκου 
και η Χριστίνα Χρονοπούλου.
Πέραν της Λιλής Γάτη, τα Κα-

στέλλια δίνουν το παρόν στο 
βιβλίο και με την Αναστασία 
Καρανάσιου, ενώ ο συμμετέχων 
Φίλιππος Τσαουσέλης είναι εκ 
των βραβευθέντων συγγραφέ-
ων του Γ Διαγωνισμού Διηγήμα-
τος Στέλιος Ξεφλούδας, με θέμα 
«Καπνός». 

ΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΟΔΗ

μετά τις γεωτρήσεις ή την όποια 
εξορυκτική δραστηριότητα!

ΖΗΤΑΜΕ
Να συμπεριληφθεί ως θέμα ημε-

ρήσιας διάταξης στο ερχόμενο 
Δημοτικό Συμβούλιο, το θέμα των 
γεωτρήσεων, μιας και δεν υπάρχουν 
ολοκληρωμένες μελέτες και μέχρι 
να υπάρξουν αυτές να σταματήσει 
κάθε δραστηριότητα!
Θα σας εξηγήσουμε ακόμη ποιο 

αναλυτικά, στο Δ. Σ., την κατάσταση 
και πως από κοινού θα προγραμμα-
τίσουμε την στάση μας σαν Δήμος 
απέναντι στην εταιρεία προκειμένου 
να μην υπάρξει ΚΑΜΙΑ περίπτωση 
να χαθούν τα νερά. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Δελφών 

να πάρει θετική θέση στο αίτημά 
μας και να μην χρεωθεί την μελ-
λοντική έλλειψη υδροδότησης του 
Δήμου και της περιοχής μας.
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη 

του τα παραπάνω,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει ως έχει την ανωτέρω ει-

σήγηση- πρόταση του Προέδρου.
Η παρούσα να αποσταλεί στο 

Γραφείο του κ. Δημάρχου Δελφών 
και να κοινοποιηθεί: α) Στη Δνση 
Τεχν.Υπηρεσιών του Δήμου Δελ-
φών, β) Στον Αντιπεριφερειάρχη 
Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, 
γ) Στο Τμήμα Περιβάλλοντος & 
Υδροοικονομίας της Περιφερεια-
κής Ενότητας Φωκίδας, δ) Στη Δ/
νση Περιβάλλοντος & Πολιτικής 
Προστασίας του Δήμου Δελφών, ε) 
Στους επικεφαλείς των δημοτικών 
παρατάξεων του Δήμου Δελφών & 
στ) Στη Δ/νση της μεταλλευτικής 
εταιρίας «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΒΩΞΙΤΕΣ 
Α.Ε».

Η Απόφαση αυτή έλαβε
αύξ. αριθμό 13 /2016 και υπογρά-

φεται από τους παρόντες

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
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