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ΒΩΞΙΤΕΣ: Η ΠΛΗΓΗ

Κάπου εκεί γύρω στη δεκαετία του ’30 ο μεταλλειολόγος Ηλιόπουλος και οι συνεργάτες του Σιώτης, Κατσούλης κ.λπ., ήρθαν
στην Περιοχή μας και άρχισαν δοκιμαστικές έρευνες για την εξόρυξη των πλούσιων κοιτασμάτων του Βωξίτη, που περιέχει. Πράγματι η οργανωμένη εξόρυξη, άρχισε με υπόγειες σήραγγες από τα
κοιτάσματα του Αποστολιά. Οι τότε Κυβερνήσεις, τηρούσαν αυστηρά τους νόμους και τον Μεταλλευτικό Κώδικα και έτσι η εκμετάλλευσή του για την Εταιρεία που συγκροτήθηκε, για το Κράτος,
αλλά και για τους κατοίκους της Περιοχής, γινόταν ισορροπημένα
και νόμιμα. Ευθύς όμως ως η Εταιρεία εδραιώθηκε και εξελίχθηκε
χάρις στις εξορύξεις σε οικονομικό παράγοντα, άρχισαν οι εκτροπές και οι παρανομίες. Η απαγορευμένη επιφανειακή εξόρυξη με
διάφορες ίντριγκες και απίθανες παρεμβάσεις πάσης φύσεως, έγινε καθεστώς, και η Περιοχή μεταβλήθηκε σε σεληνιακό τοπίο. Η
εγκληματική ολιγωρία των Αρχών και των Κρατικών Υπηρεσιών,
επέτρεψε την αποψίλωση του ανεπανάληπτου ωραίου δάσους «Η
Λάκα της Νύφης» σε φαλακρό βουνό, το ξεσάρισμα της «Χλωμήσιας Τσούκας», τη μετατροπή της «Κατακαλιάς» σε σωρό λιθαριών και το μπάζωμα του ρέματος της «Χλεβίνας». Πίσω από
την «Καλογερική» οι θέσεις «Τσακνέικα μαντριά», «Άι-Λιάς»,
«Αβράδγιαγος», «Ανασκελοχώρι» δε βλέπονται. Αλλά το χειρότερο. Ενώ υπήρξε απαγορευτική υπόσχεση, ότι θα σεβαστούν τα
κεφαλάρια, δηλαδή τις βιτρίνες και τα φυσικά στηρίγματα του
Χωριού μας, άρχισε και σ’ αυτά το σάρωμα. Η «Αλεφάντω» από
όμορφη πλαγιά, μετατράπηκε σε σάρωμα. Μάταια η Εφημερίδα
μας από το φύλλο της 84 Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 1974 σε συνέχειες μέχρι το φύλλο της 129 Ιανουαρίου-Μαρτίου 1985, επί μια
ολόκληρη δεκαετία και βάλε, εκραύγαζε και διαμαρτυρόταν. Ποιος
την άκουγε όμως. Επακολούθησαν δίκες πολιτικές και ποινικές.
Μάταιος κόπος και δαπάνες. Ένα μικρό χωριό προσπαθούσε να
τα βάλει με ένα οικονομικό γίγαντα, όπως είχε διαμορφωθεί και
καταλήξει η Εταιρεία από την απρόσκοπτη επιφανειακή εξόρυξη
των κοιτασμάτων του Βωξίτη. Έτσι αδίσταχτα η Εταιρεία με τα
πολλά ονόματα «Α.Ε.Μ. ΒΩΞΙΤΑΙ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ», «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε», «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΑΡΥΤΙΝΗΣ κ.λπ.», και παρ’
ολίγο και «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ» -άγνωστο για πιο λόγο χάλασε η συμπεθεριά- μη ελεγχομένη από κανέναν, πήρε άδεια πριν από ένα
χρόνο περίπου, για αποκάλυψη κοιτασμάτων τριών στρεμμάτων
στη θέση «Λινάρι» («ΤΣΟΥΚΑ») και αναποδογύρισε εβδομήντα
πέντε στρέμματα τελικά ανεξέλεγκτα, τινάζοντας ολόκληρο το
βουνό στον αέρα που οι βράχοι του από την έκρηξη τινάχτηκαν ως
την απέναντι όχθη της «Στενής Ρεματιάς». Μάθαμε, πως δικαιολογήθηκαν, ότι τάχα από λάθος γομώσεως έγινε το κακό. Φαρισαϊσμοί για πολύ μικρά παιδιά. Και ερχόμαστε στα απειλούμενα. Τις
ανοιχτές πληγές της «Αλεφάντως» ανέλαβαν να τις επουλώσουν
με αναδάσωση. Ποια αναδάσωση; Με βούρλα και ακακίες γίνεται
αναδάσωση; Αν είναι δυνατόν! Τώρα με απόλυτη μυστικότητα,
όπως μάθαμε, έφεραν ξένους τοπογράφους και τοπογράφησαν
μεταξύ των άλλων και τα «Αλεφαντάκια», δηλαδή το καθαρό κεφαλάρι του Χωριού μας, προκειμένου να το θερίσουν επιφανειακά
(Συνέχεια στη σελίδα 7)
To Χωριό μας μέσα στη ροή του
χρόνου ξεχώριζε από την πλευρά των
οικονομικών του προσαρμογών. Μέσα
στην Τουρκοκρατία, προτίμησε παράλληλα με τις καλλιέργειες της γης, να καταγίνει με την παραγωγή βιομηχανικής
πρώτης ύλης.
Στην αρχή με την εκτροφή μεταξοσκωλήκων που με την παραγωγή τους
τροφοδοτούσε τα μεταξουργεία των Θηβών, και αφ’ ότου αυτά έκλεισαν, στράφηκε προς την καλλιέργεια του καπνού
μέχρι τις μέρες μας, μέχρις ότου η γεωργική παραγωγή γενικότερα ατόνησε.
Έτσι και με τη βοήθεια του Μοναστηριού του Αγίου Γεωργίου που λειτούργησε ως Πνευματικό Κέντρο, θεμελίωσε
μια πνευματική παράδοση που συνεχίζεται μέχρι σήμερα.
Με την ευμάρεια που δημιουργήθη-

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δ. ΜΠΑΚΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΣΤΙΣ 29/3/2013
με θέμα συζήτησης τις επιφανειακές εξορύξεις στην «Αλεφάντω»
Για τον Άι Βασίλη, η διαδικασία ξεκινά 27/7/1982 με υποβολή μελέτης. Στις 25/5/1983
με τον Αριθμό Πρωτοκόλλου
31336/482 η Διεύθυνση Περιβάλλοντος του ΥΧΟΠ απαντά
και εγκρίνει την μελέτη με πρώτο όρο: « Η εκμετάλλευση του
κοιτάσματος Νερά 4.5. 6.7 έχει
τροποποιηθεί με μείωση της εκσκαφής κατά το τμήμα που ήταν
ορατό από την περιοχή του χωριού Καστέλλια, αφήνοντας πε-

ρίπου 200.000 τόνους βωξίτη
εκτός εκμετάλλευσης. Να γνωστοποιηθεί μέχρι 31/12/1983
στην Υπηρεσία μας η πρόθεση
των ενδιαφερομένων για την
εκμετάλλευση του τμήματος
αυτού του κοιτάσματος με υπόγεια έργα στα γενικότερα πλαίσια της έννοιας της οικονομίας
του κοιτάσματος.»
Στις 25/7/1983 στο πρακτικό
Αρ. 9 και αρ. αποφάσεως 25, το
Κοινοτικό Συμβούλιο της Κοινό-

ΦΩΝΕΣ ΒΟΩΝΤΩΝ
- Μαρή, τα μάθατι; Θα βιάσ’νε,
λέει, κι μας!
(Η Αλεφάντω)*
- Αι φήμαι οργιάζουσι...
(Δρυάδες και Αμαδρυάδες)
- Ουργιάζουσι, ουργιάζουσι,
αλλά, άμα... ουργιάσ’ κι ου Θιος,
τότις θα ιδούν!
(Η Καλο(γ)ερ(ι)κή)*
- Ιγώ, πάντους, άλλου δώρου σε
άτακτα πιδιά δε ματακάνου!
(Ο Αη Βασίλης)*
- Μα... σας κάνουμε αποκατάσταση!
(Τα Γραφεία)
- Δε θέλου άλλ’ απουκατάστασ’,
σας λέου!
(Το Περιβάλλον)
- Αποκατάστασ’, είπις;
(Διακορευθείσα Χαράδρα)
- Εγώ θέλω βαθιά και όχι επιφανειακά!
(Η Εξόρυξη)
- Αδέλφια μας, Οικολόγοι, σώστε
μας!
(Λύκοι και Φίδια οικολογικά)
- Δος ΗΜΙΝ σήμερον!
(Το Σήμερα)

- Και με μένα τι θα γίνει;
(Το Αύριο)
- Ο,τι έγινε και με μένα.
(Γης Μαδιάμ)
- Are you crazy?
(Homo Touristicus)
- Ολύμπιε Δία! Αγγέλλω Υμίν εκ
της πάλαι ποτέ υπό Δωριέων Ασελήνου, καλούμενης και νυν σεληνιακής Γκιώνας, ότι, αν ο θρόνος
Σου, Μεγάλε, εδράζεται επί βωξιτών, την... έβαψες! Ουκ έσονται
ΑΥΤΟΙΣ Θεοί έτεροι, πλην εμού!
Και.. .SORRY, δηλαδή.
(www.kerdoosermis.gr)
- Ευτυχώς, εμένα, με τα «ήξεις αφήξεις» του Λοξία Απόλλωνα, με
πήρε ξώφαλτσα. Από τότε δε, που
σταμάτησαν να χρησιμοποιούν το
όνομα μου «Βωξίται Παρνασσού»,οι
σχέσεις μας βελτιώθηκαν αισθητά.
Έπαψα κι εγώ να συννεφιάζω...
(Ο Παρνασσός)
Και για την αντιγραφή
Ι.Α. ΜΑΚΡΗΣ (ωτακουστής)
Καστέλλια Δήμου Δελφών
* Πρόκειται για δασωμένες
πλαγιές πάνω απ’ τα Χωριά μας.

ΤΟ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΑΣ

ΡΑΦΤΑΔΕΣ
κε, οι Καστελλιώτες ξέφευγαν από την
καλλιέργεια και όσοι δεν ακολουθούσαν
σπουδές, τρεπόντουσαν στους επαγγελματικούς κλάδους.
Μια από τις εξέχουσες προτιμήσεις
τους, υπήρξε η ραπτική. Τι ήταν πάλι
τούτο. Γέμισε ο τόπος Καστελλιώτες ραφτάδες. Το δρόμο άνοιξαν οι Βελλιαίοι:
ο Γιώργος, ο Παναγιώτης στην αρχή και
ο Μήτσος, οι Γαλογιαννακαίοι. Εγκαταστάθηκαν στον Πειραιά και ρίζωσαν
επαγγελματικά για τα καλά. Ακολούθησαν οι Μοσχολαίοι ο Βάσος, ο Χρήστος
και ο Γιάννης Π. Μοσχολιός (ο Μπαλής)

και αυτοί εδραιώθηκαν στον Πειραιά
και κοντά τους ο Γιώργος ο Περδίκης
και οι Λεζαίοι: ο Σπύρος με τους Ταξιάρχηδες τ’ ανίψια του. Και η σειρά
δεν είχε τέλος. Συνέχισαν οι μικρές
συγγενικές ραφτάδικες συντεχνίες. Οι
Κωτσικαίοι, ο πετυχημένος Νίκος στην
Πλατεία Καρύτση και συνέχεια ο Γιώργος Αντ. Κωτσίκης. Οι Σταματελαίοι^ ο
Παναγιώτης στην Αθήνα και ο Λάμπρος
στον Πειραιά, οι Θωμαίοι: ο Αργύρης με
τον αείμνηστο Παναγιώτη, τον ήρωα του
Αλβανικού Μετώπου. Αλλά και οι μεμονωμένοι: ο Ευάγγελος Στεργιόπουλος

τητας Καστελλίου, αποφασίζει
«Σε καμία περίπτωση δεν θα
πρέπει να επιτραπεί η παραμικρή ζημιά στις προσόψεις προς
το χωριό, δηλαδή Κεφαλάρια
κ.λ.π. ούτε καν να προβάλλουν
μηχανήματα της εταιρείας ορατά προς το χωριό.»
Η Διεύθυνση Δασών Ν.Φωκίδας στα πλαίσια των παραπάνω αποφάσεων αλλά τηρώντας και τον νόμο 998/79
«Περί προστασίας των δασών
και των δασικών γενικά εκτάσεων της χώρας» εγκρίνει με
την Αρ. Πρωτ. 419/20-9-1985
απόφασή της την διενέργεια
διεξαγωγής εργασιών σε 78
στρέμματα λιγότερα από τα
αιτούμενα και το πρωτόκολλο
εγκατάστασης την 7/3/1986 είναι για την θέση Νερά 4. 5. 6. 7
έκτασης 737, 719 στρεμμάτων
αντί για 815, 764 στρέμματα.
Τα 78 στρέμματα που λείπουν,
είναι ακριβώς η Τσούκα του Άι
Βασίλη και η «όμορφη» πλαγιά
που κατακρεουργήθηκαν. Το
ίδιο συμβαίνει και στην ανανέωση της άδειας επέμβασης στις
25/10/2000 με Αρ. Πρωτ. 1152
και στις 1/12/2010 με Αρ. Πρωτ.
1665 αποφάσεων της Διεύθυνσης Δασών.
Για την «Αλεφάντω» η διαδικασία ξεκινά επίσης στις
27/7/1982 με την υποβολή μελέτης για την εκμετάλλευση
κοιτασμάτων βωξίτη στις θέσεις
«Αλεφάντω» 660/690-700/730780-770. Στις 25/5/1983 η Διεύθυνση Περιβάλλοντος του ΥΧΟΠ
εγκρίνει την μελέτη επιπτώσεων
και αντιμετώπισής τους διατη(Συνέχεια στη σελίδα 6)

στον Πειραιά, ο Δημήτριος Π. Προβιάς
στην Αθήνα και άλλοι. Εκτός της Αθήνας
και του Πειραιά, το γένος Γεωργίου Θρ.
Παπαγεωργίου, ο Παπαδογιώργης με τα
παιδιά του, τον Θρασύβουλο, τον Μήτσο
που κατέληξε μετά στον Πειραιά και τον
Παναγιώτη, εξελίχθηκε επαγγελματικά
στην Παλαιοπαναγιά Θηβών και ο Κώστας Παπαγεωργίου στο Δαδί. Αλλά για
να μην ξεχάσουμε και τους σκαπανείς
του επαγγέλματος, που έδρασαν στο
Χωριό μας αρχικά: ο Παχομήτσος και ο
Πονηρόγιαννος, για να συνεχίσουν την
τέχνη τους στον τόπο μας ο Γεώργιος
Δ. Διέννης, ο Ιωάννης Χ. Λυκαυγέρης,
ο Παναγιώτης Ασ. Παπανικολάου και
ο Γεώργιος Δ. Χουλιάρας. Πιθανόν να
ξεχάσαμε και κανέναν. Ας μας το συγχωρήσει.
Χ.-

ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΣΕΛΙΔΑ 2

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2013

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Ο κ. Ανάργυρος Τζήμας
και η σύζυγός του Κα Ελισσάβετ Α. Τζήμα το γένος
Δημητρίου Βέλλιου την Μ.
Δευτέρα 29-4-2013 απέκτησαν θυγατέρα.
Στους ευτυχείς γονείς και
τον παππού και τη γιαγιά
τους ευχόμαστε να τους ζήσει και να το καμαρώσουν,
όπως το επιθυμούν.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡ. ΧΑΛΑΤΣΑΣ

ΓΑΜΟΙ
- Η Μαρία Βασιλείου Πέτρου (εγγονή του Πετροδήμου) και ο Αθανάσιος Καρακασιλιώτης παντρεύτηκαν
στις 31-08-2012 στην Παναγία Φανερωμένη Βουλιαγμένης.

ΘΑΝΑΤΟΙ
- Στις 29-12-2012 απεβίωσε η Βιολέτα χ. Ιωάννου
Τσακνιά και κηδεύτηκε στις
31-12-2012 στο νεκροταφείο
Αγίου Αθανασίου Χλωμού,
ετών 98.
- Απεβίωσε και κηδεύτηκε
στις 16 Φεβρ. 2013 στο χωριό
μας ο Βασίλειος Λευκαδίτης.
- Την 25η Φεβρ. απεβίωσε
στον Πειραιά και κηδεύτηκε
η Σταυρούλα Λεοντιάδου το
γένος Αντ. Παπαϊωάννου.
Τριμηνιαία Έκδοση
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Κοινωνικά
- Την 3η Μαρτίου 2013
απεβίωσε η Ευσταθία χ. Νικολάου Χουλιάρα και κηδεύτηκε την επομένη στο χωριό
μας.
- Την 12η Μαρτίου απεβίωσε και κηδεύτηκε την επομένη στην Αθήνα η Βιβή συζ.
Αθανασίου Γραμματικού.
- Την 17η Απριλίου απεβίωσε και κηδεύτηκε στο χωριό μας 18η Απριλίου 2013 ο
Νικόλαος Η. Παπαδάκης.
- Απεβίωσε και κηδεύτηκε στην Αθήνα ο Δημήτριος
Παναγιώτου σύζυγος της
Κατίνας Ν. Σκουλίκη.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
Το ψυχοσάββατο 9 Μαρτίου 2013 στον Ναό του Αγίου
Διονυσίου του Αρεοπαγίτου
η Τζένη και ο Γιάννης Τραμπάκλος με τη συμμετοχή
συγγενών και φίλων ετέλεσαν το ετήσιο μνημόσυνο
του πατέρα τους νευροχειρουργού Αθανασίου Ι. Τραμπάκλου. Μετά την ακολουθία προσεφέρθη καφές στο
φιλόξενο σπίτι τους της οδού
Καρνεάδου β΄.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
• Για τους σκοπούς του
Συλλόγου μας εις μνήμη της
Παρασκευής Γραμματικού
συζύγου του προέδρου του
Συλλόγου μας προσέφεραν
οι κάτωθι:
Αθανάσιος Γραμματικός 100
Ιωάννης Γραμματικός 100
Γεώργιος Γραμματικός 100
Οικογένειες Νικ. Χρόνη
και Νικ. Αγοργιανίτου
80
Οικογένεια Ελένης
Ιωαν. Βέλλιου
50

100
30

• Επίσης εις μνήμη της
Σταυρούλας Λεοντιάδου το
γένος Αντ. Παπαϊωάννου, οι
αδελφές της Λουκία Παπαϊωάννου – Περεσίστογλου
και Ελένη Παπαϊωάννου –
Ραυτοπούλου πρόσφεραν 60
ευρώ.
Η θυγατέρα της Αναστασία Λεοντιάδου 30 ευρώ.
• Ο Στέφανος και Λιλή
Αποστολοπούλου προσέφεραν 100 Ευρώ στη μνήμη
Αλεξάνδρου Παπανικολάου
• Η Μαρία Ζαχ. ΤσακρήΠαΐζη προσφέρει 50 ευρώ
για την εφημερίδα «Καστελλιώτικα Νέα» στην μνήμη
του πατέρα της Ζαχαρία
Τσακρή.
Η Δέσποινα Ζαχ. Τσακρή
προσφέρει 50 ευρώ για την
εφημερίδα «Καστελλιώτικα
Νέα» στην μνήμη του συζύγου της Ζαχαρία Τσακρή.

ΝΕΟΙ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
- Η Ντέλλα Παΐζη κόρη
της Μαρίας Ζαχ. ΤσακρήΠαΐζη και του Βασιλείου
Παΐζη, απόφοιτος του Οικονομικού τμήματος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, επεράτωσε
με άριστα τις μεταπτυχιακές
της σπουδές, στο Αμερικάνικο κολλέγιο ALBA, λαμβάνοντας MBA (Master of
Business
Administration)
στα Ναυτιλιακά και στην
Διοίκηση Επιχειρήσεων.

- Η Δέσποινα (Ντέπυ) Παΐζη κόρη της Μαρίας Ζαχ.
Τσακρή-Παΐζη και του Βασιλείου Παΐζη απόφοιτος της
Κοινωνιολογίας και Δημοσιογραφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος
μεταπτυχιακού
διπλώματος στην Ψυχολογία και τα
Μ.Μ.Ε., έλαβε Master στο
Marketing και στις Δημόσιες Σχέσεις από το University
of the Arts London-London
College of Communication,
του Λονδίνου.
«Τους ευχόμαστε ολόψυχα
συγχαρητηρία και μια πολύ
καλή σταδιοδρομία».
Οι γονείς τους Μαρία
Ζαχ. Τσακρή-Παΐζη και
Βασίλης Παΐζης και η
αδελφή
τους ΝεφέληΙωάννα Παΐζη
- Τον Ιούλιο το 2012, απεφοίτησε με άριστα από την
Ιατρική Σχολή του Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών, ο Χαραλάμπος
Παπαδημητρίου, γιός του
Θεόδωρου Παπαδημητρίου
και της Αλεξάνδρας Ηλία
Τσακρή-Παπαδημητρίου.
Επίσης, είναι απόφοιτος της
Σχολής Δημόσιας Υγείας του
Πανεπιστημίου Αθηνών.
- Τον Ιούλιο του 2012,
απεφοίτησε με άριστα απο
την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Καρόλου
της Πράγας στην Τσεχία, ο
Ευθύμιος (Τίμος) Κωσταράς, γιός του Κων/νου Ευθ.
Κωσταρά και της Πέπυς Δέδε-Κωσταρά.

Αυτοί που μας έφυγαν
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΛΕΟΝΤΙΑΔΟΥ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
Την 25η Φεβρουαρίου 2013
απεβίωσε στον Πειραιά και κηδεύτηκε η Σταυρούλα Λεοντιάδου το γένος Αντ. Παπαϊωάν-

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

• Τα ενυπόγραφα κείμενα απηχούν τις απόψεις των
συγγραφέων τους. Διατηρείται όμως το δικαίωμα συντόμευσης μεγάλων κειμένων.
• Τα υπόλοιπα κείμενα
είναι ευθύνη της σύνταξης
και του Διοικητικού Συμβουλίου.
• Για αλλαγή διευθύνσεων ή νέων διευθύνσεων να
ενημερώνετε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
• Τα κείμενα δεν επιστρέφονται.

Οικογ. Θεοδώρου
Καραμπάτσου
Ανώνυμος

νου. Ήταν το πρωτότοκο παιδί
της πολυμελούς οικογενείας και
μεγάλωσε μέσα σε ένα περιβάλλον αληθινά Καστελλιώτικο, με
εκλεκτούς γονείς που της έδωσαν μια αληθινή ελληνική ανατροφή. Είχε την καλή τύχη να
παντρευτεί τον εξαίρετο σύζυγό
της Δημήτρη Λεοντιάδη, με τον
οποίο έζησαν μια ζωή πραγματοποιώντας τα όνειρά τους. Από

το γάμο τους γεννήθηκε ο γιος
τους ο Ιάκωβος Λεοντιάδης.
Όμως η μοίρα της επιφύλαξε μεγάλα βάσανα. Τελείως
απρόοπτα έχασε ενωρίς τον σύντροφό της και αναγκάστηκε η
ίδια να πάρει πάνω της όλες τις
ευθύνες οικογενειακές και της
προόδου και αποκαταστάσεως
του γιου της. Ο Ιάκωβος δραστήριος όπως ήταν, άνοιξε ταβέρνα, η οποία του απέδιδε ικανοποιητικά μα δεν ήτο τυχερός.
Γρήγορα έφυγε από κοντά μας.
Τούτο υπήρξε το μεγάλο πλήγμα
για τη μεταστάσα μητέρα του, το
οποίο δεν θεραπεύτηκε ποτέ.
Με τον καημό αυτόν έκλεισε τα
μάτια της η Σταυρούλα.
Τα «Κ.Ν.» εκφράζουν τα βαθύτατα συλλυπητήρια στην Αναστασία, χήρα Ιακώβου Λεοντιάδη και τα εγγόνια της, ευχόμενα
να ζουν να την θυμούνται.

. . .
ΒΙΟΛΕΤΑ ΣΥΖ. ΙΩΑΝ.
ΤΣΑΚΝΙΑ 98 ΧΡΟΝΩΝ
Στις 29-12-2012 απεβίωσε
και κηδεύτηκε στις 31-12 στο
νεκροταφείο του Αγίου Αθανασίου Χλωμού στο χωριό μας η
Βιολέτα Τσακνιά το γένος Κρανιά από την Γραβιά. Παντρεύτηκε το 1945 του Ιωάννη Ευστ.
Τσακνιά που δυστυχώς έφυγε

νέος 35 χρονών στις 20-31947. Απόχτησαν μια κόρη την
Σταθούλα που έγινε σκοπός της
Θειάς Βιολέτας να την αναθρέ-

Καστελλιώτικα
Μαγιάτικο
Να ήμουν το Μάη μπιστικός,
τον Αύγουστο δραγάτης
Καλά ξεχειμωνιάσαμε ως τώρα
τα πράμματα στα χειμαδιά,
χωμένοι μεσ’ στα μαντριά
παρά φωτιά -καληώρα-.
Με τούφες τα κλαρίσαμε,
με σπόρους τα ταΐσαμε
και χιόνι τα ποτίσαμε
με το βαρύ χειμώνα,
-το χιόνι ένα γόναεπήρανε κι εδώσανε,
όσο να βγούμε πέρα
τη νύχτα και τη μέρα
κι όλα καλά τελειώσανε.
Κι ήρθε κι ο Μάης μήνας
(της στάλπης, της βουστίνας),
μήνας χορταριασμένος
μήνας ευλογημένος,
η άνοιξη γελάει
κι η γης πεντοβολάει.
Κρύα νερά στα ρέματα
μεσ’ στα νεραϊδογνέματα,
να τρέχουν οι βρυσούλες
να σέρνουν οι χαρμούλες,
(ξεσύραν τα χαντάκια
και λένε τραγουδάκια)
κι είναι καιρός να σμίξουμε,
σαλάγα να το τρίξουμε
στα πλάϊα στα ρουμάνια
να στρώσουν να βοσκήσουνε,
νερό να τα ποτίσουμε
στις λούτσες στα καρκάνια
απ’ τα τσιμάρια πέρα
π’ αντιλαλάει η φλογέρα.
Σούρα να τα μαζέψουμε
και βάρτα να τ’ αρμέξουμε,
να πήξουμε τα γάλατα
κάδες τυριά ανάλατα,
και τρίψε στην καρδάρα
βραστογαλιά παπάρα.
Κι άσε τα να σκαρίσουνε
ανάρια να σκορπίσουνε,
με ξακουστή αρματωσιά
σκιαλιάρικη κομποδεσιά,
-νά είναι νηχός και βόγγος-,
με κυπροκούδουνα βαρειά
ν’ αχολογάει ο λόγγος.
Α. ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΗΣ
όλους. Ολοι θα την θυμόμαστε
με αγάπη και συμπάθεια.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που
την σκεπάζει και η μνήμη της
αιώνια.
Α.Ι.Γ.
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΛΙΑ
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

ψει και να την αποκαταστήσει.
Σκοπός ιερός που ακολούθησε
με ευλάβεια με όλες τις δυσκολίες που αντιμετώπισε.
Ευτύχησε να δει την κόρη της
παντρεμένη και να δημιουργεί
την δική της οικογένεια. Τα δύο
εγγόνια της, ήταν η μεγαλύτερη
χαρά και τα υπεραγαπούσε και
αυτά την λάτρευαν. Ο πρόωρος
χαμός του γαμπρού της την βύθισε πάλι στη στεναχώρια και
αγωνία.
Ήρεμη και αθόρυβη, με καρτερικότητα αντιμετώπισε πολλές
δυσκολίες στη ζωή της και λίγες
χαρές. Πρόσφερε αγάπη και
πάντα ήταν με τον καλό λόγο σε

Ένας ακόμη από τους εκλεκτούς συγχωριανούς μας ο Νίκος Η. Παπαδάκης μας άφησε
χρόνους στις 17 Απριλίου 2013
και κηδεύτηκε στο χωριό μας
την επομένη 18 Απριλίου 2013
με τη συμμετοχή όλων των συγχωριανών μας μέσα σε γενικό
πένθος.
Ο Νίκος μετά τις εγκύκλιες
και τις γυμνασιακές του σπουδές εισήλθε στο προσωπικό
των ελληνικών σιδηροδρόμων,
όπου και διακρίθηκε και έφτασε μέχρι του βαθμού του Σταθμάρχη με την τοποθέτησή του,
λόγω των μεγάλων ικανοτήτων
που επίδειξε μετακινούμενος
να υπηρετήσει σε κεντρικούς
σταθμούς του σιδηροδρομικού
δικτύου.
Η εξέλιξη της λαμπρής καριέρας του συμπληρώθηκε με
το γάμο του και την δημιουργία
της οικογενείας του.
Υπήρξε ένας αξιόλογος συ-

¢
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¢
μπολίτης μας και έχαιρε της
εκτιμήσεως των πάντων, διακρινόμενος πάντοτε για την
ανθρωπιά και την αγάπη του,
πρωτοστάτης και συμπαραστάτης σε όλες τις εκδηλώσεις του
χωριού μας και συμμετείχε στη
λύση των προβλημάτων του
κάθε φορά και σε κάθε ευκαιρία.
Ο χαμός του είναι αληθινή
απώλεια για τον τόπο μας, γιατί
έφυγε ένας από τους πρωτοπόρους του.
Τα «Κ.Ν.» συλλυπούνται και
συμπαραστέκονται στους οικείους του.
Η μνήμη του σε όλους θα παραμείνει παντοτινή.

. . .
ΕΥΣΤΑΘΙΑ χήρα
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΟΥΛΙΑΡΑ
Την 3 Μαρτίου 2013 απεβίωσε στο χωριό μας, όπου και ετάφη, η Ευσταθία χήρα του Νικολάου Δ. Χουλιάρα. Η μεταστάσα, καλή μητέρα και σύζυγος
πλησίον του εκλεκτού αλησμόνητου συζύγου της, αφοσιώθηκε κυριολεκτικά στην πρόοδο
και την ανάδειξη του σπιτιού
της και αληθινά δημιούργησαν
μια αληθινά αξιοζήλευτη οικογένεια. Αθόρυβη και πραγματική εργάστηκε με ζήλο μέχρι τα
τελευταία της χρόνια και έφυγε
αφού είδε τα παιδιά της αποκατεστημένα, το καλύτερο με το
οποίο ένας γονιός μπορεί να
αφήσει τον μάταιο τούτο κόσμο. Τα «Κ.Ν.» συλλυπούνται
την οικογένεια της ευχόμενα η
μνήμη της να παραμείνει μεταξύ μας αιωνία.

Αυτοί που μας έφυγαν
Ζούσε την πιο καλή ζωή μεσ’
στον καθάριο αέρα,
με τα σκυλιά του συντροφιά,
των τσακαλιών φοβέρα.
Με το αστρί που προμηνεί τον
ερχομό της μέρας
σαλάχαγε τα πρόβατα, γλυκά
-σωστός πατέραςνα σηκωθούν για τη βοσκή.
Και σαν μεσημεριάσει
στο σάλο τα ροβόλαγε, στη
στρούγγα να τα μπάσει.
Στο στρουγγολίθι κάθονταν
κι απ’ τα μεστά μαστάρια
άρμεγε γάλ’ ολόπαχο και γέμιζε καρδάρια.
Ροφούσ’ αφρό για όρεξη
πριν την τριψάνα φάει,
χλωρό τυρί το πιο γλυκό το

πιο καλό προσφάϊ.
Και ξεδιψούσε με νερό απ’
την νεραϊδογέννα
την κρύα βρύση. Ξάπλωνε σε
φλέσουρα στρωμμένα,
να κοιμηθεί. Για να μπορεί να
ξαγρυπνάει στο σκάρο,
φωτιές ν’ ανάβει, που και που
να ρίχνει κάνα σμπάρο.
Για να φοβίζει του βουνού
τους λύκους, τα τσακάλια.
Αυτά θυμάτ’ ο Τσάκαλος,
ρουφάει αγάλια - αγάλια.
Εις του Κολιότα το καφέ, και
βαρυαναστενάζει
πως πέρασαν τα χρόνια του
μα κάτω δεν το βάζει.
ΔΗΜ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 1966
Ας είναι η μνήμη του αιωνία.

. . .
ΒΙΒΗ ΑΘΑΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ
Την 12η Μαρτίου 2013 απεβίωσε και κηδεύτηκε την επομένη
στην Αθήνα η εκλεκτή δέσποινα
Βιβή Αθαν. Γραμματικού, σύζυγος του Προέδρου του Συλλόγου μας κ. Αθανασίου Γραμματικού. Η κηδεία της έλαβε
χώρα μέσα σε αληθινό πένθος

«Αγαπημένη μας Βιβή,
Είναι πολύ μεγάλη η οδύνη
σ’ όλους μας, πολύ βαθιά, που
τόσα απροσδόκητα και αναπάντεχα έφυγες από κοντά μας.
Με τι λόγια, με ποια λόγια να
σ’ αποχαιρετίσουμε, αφού οι
λέξεις είναι τόσο φτωχές τόσο

με τη συμμετοχή όχι μόνον των
συγγενών και φίλων, αλλά και
πολλών συναδέλφων της καθηγητών της Μέσης Παιδείας,
συναδέλφων των παιδιών της
και πολλών Καστελλιωτών από
Αθήνα και από το Χωριό μας, οι
οποίοι προσήλθαν από όλα τα
μέρη για να την συνοδεύσουν
και να την αποχαιρετήσουν. Η
νεκρώσιμη ακολουθία εψάλη
στο Κοιμητήριο του Βύρωνος,
εν μέσω γενικής θλίψεως διάχυτης σε όλους του συμμετέχοντες, όσους είχαν την ευτυχία
να την γνωρίσουν. Υπήρξε από
χαρακτήρος αληθινή δέσποινα,
ευγενική και αληθινή κυρία και
σαν εκπαιδευτικός διακρινόταν για την προσήλωση και την
αποτελεσματικότητα στο έργο
της, πλούσια και εγκάρδια σε
όλους μικρούς και μεγάλους.
Τη μεταστάσα αποχαιρέτησε
ο Επίτιμος Πρόεδρος του Συλλόγου μας κ. Δημήτριος Χαλατσάς με τα παρακάτω συγκινητικά λόγια:

αδύναμες ν’ αποδώσουν το
φως σου;
Φωτεινό άστρο γεμάτο φως.
Άστρο σαν σύζυγος, αστέρι
σαν μάνα, αστέρι σαν εκπαιδευτικός, σαν φίλη, σαν κοινωνική
λειτουργός, με την κυριολεκτική και την αληθινή έννοια του
όρου σ’ όλους εμάς τους γύρω
σου.
Με την προσωπική σου ικμάδα προσαρμόστηκες απόλυτα
μέσα στο δικό μας περιβάλλον
και σκόρπιζες τόσο πλούσια την
αληθινή αγάπη σου. Σ’ όλους
αφείδωλα, χωρίς να περιμένεις
κανένα αντάλλαγμα από κανέναν.
Όσοι αφέθηκαν στα χέρια
σου, όσοι είχαν την ευτυχία της
συναναστροφής σου, όσοι σε
πλησίαζαν από κοντά γέμιζε η
ψυχή τους και είχαν να το λένε
σκλαβωμένοι από την απέραντη
καλοσύνη σου.
Στάθηκες όχι μόνο αληθινή
και στην οικογενειακή μα πιο
πολύ στην κοινωνική σου ζωή,
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
Ένας συμπολίτης μας, απ’
τους πλέον φανατικούς φίλους
του Χωριού μας που πολιτογραφήθηκε με το γάμο του Καστελλιώτης και παρέμεινε μέχρι
τέλους μεταξύ μας σεμνός και
εγκάρδιος, έφυγε από κοντά
μας το Φεβρουάριο του 2013
και κηδεύτηκε στην Αθήνα. Ο
σύζυγος της Κατίνας Ν. Σκουλίκη, ο Δημήτριος Παναγιώτου.
Πάντοτε πρωτοστάτης και συμπαραστάτης στις εκδηλώσεις
μας και στενός συνεργάτης της
εφημερίδας μας με τους επίλεκτους στίχους του που μας
έστελνε και δημοσιεύαμε. Τα
«Κ.Ν.» συλλυπούνται την οικογένεια του και σαν αποχαιρετιστήριο δημοσιεύουν ένα από τα
ποιήματά του.
Ο ΤΣΑΚΑΛΟΚΩΤΣΙΟΣ
Γέρασ’ ο Κώστας Τσάκαλος
κι άσπρισαν τα μαλλιά του.
Μα σαν το λύκο έχ’ αυτί, αϊτήσια τη ματιά του.
Μουστάκι αρειμάνιο έχει σαν
του Δυσσέα,
μονάχος πάντα κάθεται, τη
γκλίτσα έχει παρέα.
Στο καφενέ, τ’ αγναντερό το
μέρος πάντα πιάνει
και αγναντεύει το βουνό, του
Ζαγγανά το Χάνι.
Αναθυμιέται τα παληά της
νιότης του τα χρόνια,
τα πρόβατα, τις ρεμματιές με
τ’ άλιωτα τα χιόνια.
Αναθυμιέται τις βοσκιές πάνω
στο λυκομμάτι,
τις λαγκαδιές, ανήφορους και
κάθε μονοπάτι,
που διάβαινε σαν σταυραϊτός,
ανάλαφρα σαν αύρα,
ποτέ του δεν απόστασε δεν
είχε νοιώσει λαύρα.
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αλλά γενναιόφρονη και γενναιόδωρη και με θυσίες πολλές
φορές. Μέσα στο διάβα της
ζωής σου είχες την καλή τύχη
να γνωρίσεις το σύντροφο της
ζωής σου και ν’ αποχτήσετε
μαζί και πολύ αγαπημένοι, μια
αξιοζήλευτη οικογένεια. Είδες
τα παιδιά σου μεγαλωμένα με
τις προκοπές τους και αποκαταστημένα και ευτύχισες να ιδείς
τα εγγόνια σου. Αλλά η μοίρα
αδυσώπητη δεν σε άφησε να τα

χαρείς τώρα που ήρθε η ώρα
σου, να απολαύσεις κοντά στα
παιδιά σου και το σύντροφό
σου, το έργο της ζωής σου. Σε
άρπαξε από κοντά μας. Όμως
η σκιά σου πλούσια και συνεχιζόμενη.
Θα τους συνοδεύει από εκεί
που θα είσαι. Θα τους συνοδεύουν τα φωτεινά τα στοργικά
ίχνη σου ατελείωτα.
Το χώμα της Αττικής που θα
σε σκεπάσει σε λίγο, ας σταθεί
ελαφρό επάνω σου. Δεν θα φύγεις ποτέ από τις μνήμες μας.
Ώρα σου καλή, όλοι θα σε θυμόμαστε, πάντα θα είσαι μαζί
μας.»

. . .
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ
η

Την 16 Φεβρουαρίου 2013
απεβίωσε στην Αθήνα και κηδεύτηκε στο Χωριό μας την επομένη ο Αντιστράτηγος και πρώην Αρχηγός του Πυροβολικού,
εκλεκτός συμπολίτης μας, Βασίλειος Ι. Λευκαδίτης. Ο μεταστάς
εμοίραζε μετά την αποστράτευσή του τη διαβίωση του μεταξύ
Αθηνών και του Χωριού μας, το
οποίο κυριολεκτικά ελάτρευε.
Τόση ήταν η αγάπη του, ώστε
για τη διαμονή του σ’ αυτό, έχτισε μια νέα κατοικία λειτουργική
και αρχιτεκτονικά καλαίσθητη
πλησίον του Ιερού Ναού της
Ευαγγελίστριας. Χαιρόταν στην
κυριολεξία τη συναναστροφή
και τη συνομιλία με τους συγχωριανούς μας, πάντοτε εγκάρδιος
και γελαστός με χιουμοριστική
πάντα και καλόκαρδη διάθεση,
που τη μετέδιδε ακατάπαυστα
στους περιβάλλοντες. Ακούραστος μελετητής της ιστορίας
και των αρχαίων συγγραφέων,
απασχολήθηκε συστηματικά με
την ιστορία του Τόπου, πρωτοστατώντας σε κάθε σχετική
εκδήλωση. Καρπός αυτών των
ενασχολήσεων του ήτο με κάθε
ευκαιρία η συμμετοχή του στις
σχετικές έρευνες με εμπεριστατωμένες ομιλίες του, με ακαταμάχητη τεκμηριωμένη αρθρογραφία του και με την έκδοση
συναφών ιστορικών πραγματειών. Η στρατιωτική του διαδρομή υπήρξε υποδειγματική,
γιατί είχε τη φλόγα του πατριώτη μέσα του που την διακήρυττε
με τη σεμνότητα του αληθινού
παλληκαριού, άφοβα και με το
σθένος του ταγού.
Η θητεία του δημιουργική και
μετρημένη, με την χαρακτηριστική ειλικρίνεια που χαρακτηρίζει τους μεγάλους. Γεμάτος
και όλος ψυχή. Η εξόδιος ακολουθία ψάλθηκε στην Ευαγγελίστρια με τη συμμετοχή συγγενών και φίλων. Από την πλευρά
του Στρατού τον νεκρό αποχαιρέτησε εντεταλμένος προς τούτο Ανώτερος Αξιωματικός, από
δε τους Συναδέλφους του ο
Υποστράτηγος ε.α. κ. Ιωάννης
Παπαπαναγιώτου, ο οποίος
είπε τα εξής:
«Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί
χωριανοί και πατριώτες,
Ήταν λιτό και απέριττο το
βιογραφικό σημείωμα που
ακούσαμε από τον στρατιωτικό
αντιπρόσωπο για τον Στρατηγό
Λευκαδίτη. Θεωρώ αναγκαίο
να συμπληρώσω σποραδικά
ωρισμένα στοιχεία για την προσωπικότητα και την ανέλιξη του
Στρατηγού. Στην γενέτειρα του
αποτελεί πλεονασμό να αναφέρω το εξαίρετο κοινωνικό και
οικογενειακό περιβάλλον, με
εκλεκτούς Δημοτικούς άρχοντας, ιερείς, εξαιρετικούς εκ-

παιδευτικούς, με πατριαρχικές
οικογένειες και μια απαράμιλλο μεταξύ των άμιλλα στην πρόοδο και ανέλιξη της νεολαίας.
Κύτταρο στο οποίο ανεπτύχθη ο
στρατηγός, η πολυμελής οικογένεια του Ιωάννου Λευκαδίτη
με μητέρα την Μαγδαλινή Καραπλή, αδελφή των γνωστών
ιατρών στην περιοχή. Το πέρας
της φοιτήσεως στο δημοτικό
Σχολείο, ακολούθησαν οι Γυμνασιακές σπουδές στο Γυμνάσιο Αμφίκλειας.
Με το πέρας των Γυμνασιακών σπουδών σύννεφα πολέμου κατακλύζουν την Ευρώπη
και την περιοχή των Βαλκανίων. Αυτό υπαγορεύει την επιλογή του στρατιωτικού επαγγέλματος στο νεαρό Βασίλη και
τον οδηγεί στην εθελοντική του
κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις. Έτσι νέο παληκαρόπουλο μετέχει στις στρατιωτικές
επιχειρήσεις στα Ηπειρωτικά
βουνά, το 1940. Η στρατιωτική
πορεία συνεχίζεται με εισαγωγή
στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων και την ονομασία του ως
ανθυπολοχαγού πυροβολικού
το 1946. Επιμελής, ευπρεπής,
μεθοδικός και αθόρυβος, ως
κατώτερος αξιωματικός αποτελεί πρότυπο μικρού ηγήτορος
και εκπαιδευτικού, όπου τοποθετείται.
Η Επιτελική του κατάρτιση συμπληρούται με τη φοίτησή του
στην ανωτέρα Σχολή Πολέμου
και βρίσκουμε το Στρατηγό αξιόλογο επιτελή στα Στρατηγεία
και άρτια καταρτισμένο διοικητή στις Μονάδες που υπηρέτησε. Ο Στρατηγός αποτελούσε
πάντοτε ένα ξεχωριστό φίλο και
συμπαραστάτη στους πατριώτες
του συναδέλφους και υφισταμένους. Αγαπούσε ιδιαίτερα τη
γενέτειρα του για την οποία ήτο
υπερήφανος και συμμετείχε σε
όλες τις προσπάθειες ανάδειξης της Δωρικής τετράπολης,
ως ιδιαιτέρου ιστορικού σταθμού καθόδου των Δωριέων και
κοιτίδος του Ελληνισμού. Ήτο
ιδρυτικό μέλος της Εταιρίας
Δωρικών και Δρυοπικων μελετών και παρείχε αφειδώς την
υποστήριξη του δια την επιτυχίαν των σκοπών της εταιρείας. Δια τον σκοπόν αυτόν είχε
συγγράψει και βιβλία σχετικώς
με την προέλευση των Ελλήνων
Δωριέων και Δρυόπων.
Με τη σύζυγο του Μαρία, την
κόρη του Μαγδαληνή και την
αξιόλογη επίσης οικογένειά της
αποτελούσαν ένα ξεχωριστό διακριτό κοινωνικό κύτταρο, πόλου έλξεως των συγγενών και
φίλων της οικογενείας.
Στρατηγέ Βασίλη
Αυτή τη στιγμή η γενέτειρά
(Συνέχεια στη σελίδα 4)
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Αυτοί που μας έφυγαν
(Συνέχεια από τη σελίδα 3)
σου τα Καστέλια Φωκίδος, με
τα οποία ήσουν πολύ συνδεδεμένος και αγαπητός, σήμερα
πενθεί και τα σήμαντρα των
εκκλησιών του χωριού σου,
εκπέμπουν μήνυμα θρήνου και
πέπλο σιγής για το έξοχο τέκνο
τους, το οποίο αφού διέγραψε
μια αξιόλογη σταδιοδρομία στο
στρατό και έτυχε του βαθμού του
Στρατηγού, σήμερα με τη θέληση του παντοδυνάμου Θεού
αναχωρεί από τον προσωρινό
τούτο κόσμο για να ενταχθεί
στην επουράνιο βασιλεία του.
Να μου επιτρέψουν οι παριστάμενοι συγγενείς και φίλοι
να αποχαιρετήσω με σεβασμό
το Στρατηγό με ένα μέρος από
το ποίημα του «τραγουδιστή του
χωριού και της Στάνης» Κώστα
Κρυστάλλη.
«...... Μπεζέρισα να περπατώ
του κάμπου τα λιοβόρια
θέλω τ’ αψήλου ν’ ανέβω, ν’
αράξω θέλω, αητέ μου,
μεσ’ την παλιά μου κατοικία,
στην πρώτη τη φωλιά μου,
θέλω ν’ αράξω στα βουνό,
θέλω να ζω μ’ εσένα.
Θέλω τ’ ανήμερο καπρί, τ’
αρκούδι, το πλατάνι,
καθημερινή μου κι ακριβή να
τάχω συντροφιά μου.
Κάθε βραδούλα, κάθε αυγή,
θέλω το κρύο τ’ αγέρι
νάρχεται από την λαγκαδιά,
σαν μάνα, σαν αδέρφι
να μου χαϊδεύει τα μαλλιά και
τ’ ανοιχτά μου στήθη.
Θέλω η βρυσούλα, η ρεματιά,
παλιές γλυκές μου αγάπες
να μου προσφέρνουν γιατρικό τ’ αθάνατα νερά τους.
Θέλω του λόγγου τα πουλιά
με τον κελαϊδισμά τους
να με κοιμίζουν το βραδί, να
με ξυπνούν το τάχυ.
Και θέλω νάχω στρώμα μου,
νάχω και σκέπασμά μου
το καλοκαίρι τα κλαδιά και
τον χειμώνα τα χιόνια
κλωνάρια απ’ αγριοπούρναρα, φουρκάλες από ελάτια
θέλω να στρώνω σταβανιές κι
απάνου να πλαγιάζω,
ν’ ακούω τον ήχο της βροχής
και να γλυκοκοιμιέμαι.
Από ημερόδεντρο αητέ, θέλω
να τρώω βελόνια.
Θέλω να τρώω τυρί ελαφιού
και γάλα απ’ άγριο γίδι.
Θέλω ν’ ακούω τριγύρω μου
πεύκα κι οξιές να σκούζουν,
θέλω να περπατώ γκρεμούς,
ραϊδιά, ψηλά στεφάνια,
θέλω κρεμάμενα νερά δεξιά ζερβά να βλέπω.
Θέλω ν’ ακούω τα νύχια σου
να τα τροχάς στα βράχια,
ν’ ακούω την αγριάσου κραυγή, τον ίσκιο σου να βλέπω.
Θέλω, μα δεν έχω φτερά, δεν
έχω κλαπατάρια,
και τυρανιέμαι, και πονώ, και
σβιέμαι νύχτα μέρα.
Παρακαλώ σε σταυραητέ, για
χαμηλώσου ολίγο
Και δως μου τις φτερούγες
σου και πάρε με
μαζί σου,
Πάρε με απάνω στα βουνό, τι
θα με φάει
ο κάμπος!
Στρατηγέ Βασίλη Λευκαδίτη
πρέπει να φεύγεις πολύ ικανοποιημένος, διότι όλα σου ήλθαν
δεξιά, αλλά και όλοι εμείς αναγνωρίζουμε το έργο σου και θα
διατηρούμε τη μνήμη σου με
αγάπη και εκτίμηση.

Σε λίγο ο ψάλτης της εκκλησίας θα μας καλέσει στο «Δεύτε
τελευταίον ασπασμόν». Προσευχόμεθα στον Ύψιστο να παρηγορήσει την αγαπημένη σου

τές αξιωματικούς, τον Βέλλιο,
το Λυκαυγέρη, τον Καζακόπουλο και αργότερα το Μακαρέζο.
Όμως η πολεμική περιπέτεια
της πατρίδας μας, μέσα στη

σύζυγο.
Να είναι ελαφρύ το χώμα της
αρχαίας Δωρίδος που θα σε
σκεπάσει.
Να είναι αιώνια η μνήμη σου.
Να ξέρεις ότι αυτή θα ζει πάντοτε μέσα μας και δεν θα την αποδυναμώσει ποτέ ο χρόνος.
Στρατηγέ Βασίλη Λευκαδίτη,
γενναίο και ευθύκορμο παληκάρι της Ρούμελης, καλό σου
ταξίδι.»
Τα «Κ.Ν.» συλλυπούνται
ολόψυχα τη σύζυγό του και τη
θυγατέρα του με την ευχή το
καστελλιώτικο χώμα που τον
σκεπάζει να είναι ελαφρύ και η
μνήμη του αιώνια.

σκληρή Γερμανοϊταλική Κατοχή, του ανέκοψε προσωρινά το
δρόμο. Αναγκάστηκε για πολύ
μικρό διάστημα να υπηρετήσει
στη Χωροφυλακή και συνέχεια
ν’ αλλάξει ρότα με την εγγραφή
του στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μιλάμε
για το κάτι άλλο. Η αφομοίωση
και η εμπέδωση των αφηρημένων ιδεών του δικαίου τον
συνέπαιρνε, και άκαμπτος αγωνιζόταν να τις κατακτήσει. Και
εδώ η επακόλουθη εθνική μας
περιπέτεια με τα Δεκεμβριανά,
τον βρίσκει πάλι εθελοντή, απλό
τυφεκιοφόρο υπερασπιστή των
ιδανικών του στου Μακρυγιάννη, για να επακολουθήσει μετά
την απελευθέρωση η εισαγωγή
του στη Σχολή Ευελπίδων, απ’
όπου και εδώ εξήλθε μεταξύ
των πρώτων ανθυπολοχαγός,
για να επακολουθήσει μια θριαμβευτική καριέρα μέσα στο
στράτευμα μέχρι του βαθμού
του Αντιστράτηγου και του Αρχηγού του Πυροβολικού. Επόμενη ήταν η καθολική αναγνώριση της στρατιωτικής του αξίας
και με την επί πλέον απονομή
πληθώρας διακρίσεων και παρασήμων. Θα νόμιζε κανείς,
ότι ο ανήσυχος αυτός άνθρωπος, ο άγρυπνος και ακοίμητος
χωρίς σταμάτημα, ότι ως εδώ
παρέμειναν οι δραστηριότητες
του, δηλαδή αποκλειστικά στο
στρατιωτικό τομέα. Όχι όμως.
Η ανήσυχη φλέβα του και η
δίψα του να εξιχνιάσει το παρελθόν, τον ώθησε ασταμάτητο
πλέον στην ιστορική έρευνα.
Αναδίφησε ό,τι υπάρχει και
δεν υπάρχει και με οδηγό τους
αρχαίους συγγραφείς, έδωσε
γραπτά τα αποτελέσματα της
ερευνάς του αυτής. Στις ιστορικές απόψεις του ήτο δογματικός ως την κορυφή, προτάσσοντας τα δικά του επιχειρήματα
στους συνομιλητές του. Είχε
δημιουργημένες θέσεις ιστορικές και σαν αληθινός στρατιωτικός, επέμενε στην επιβολή
τους. Πέρα ως πέρα Καστελλιωτης (Καστελλιώτης των Καστελλιωτών), εγνώριζε σε βάθος την

ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ
ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ
Στρατηγός ο ανθρώπινος.
Ο πολύ ανθρώπινος. Ανέβηκε
όλα τα σκαλιά της ιεραρχίας
μακρυά από κάθε είδους μιλιταρισμό, μακρυά από την εκμετάλλευση της υπεροχής του
ανωτέρου, εγκάρδιος και προσιτός. Την πίστη του αυτή την
έκαμε έργο. Όσοι υπηρέτησαν
μαζί του, έχουν να το ειπούν
με τα πιο χτυπητά χρώματα, με
τον πιο ζωηρό ενθουσιασμό.
Το ριζωμένο αυτό δόγμα, ότι ο
βαθμοφόρος για να επιβληθεί
στον κατώτερο του πρώτα απ’
όλα πρέπει να είναι ανθρώπινος, χωρίς όμως ούτε για μια
στιγμή να χαλαρώνεται η πειθαρχία, το έκαμε έργο ζωής.
Πίστευε ανεπιφύλακτα στην
αρχή αυτή επιβάλλοντας πρώτιστα και απαρέγκλιτα το σεβασμό στο χρέος και το καθήκον
και μέσα απ’ αυτόν το σεβασμό
διοικούσε με την αμεσότητα
την εγκαρδιότητα του αληθινού
ανθρώπου. Έτσι σκόρπιζε τη
λατρεία των διοικούμενων στο
πρόσωπο του. Ξεκίνησε από τα
μικράτα του ακόμη, με το όνειρο του στρατού. Έτσι ο ελληνοϊταλικός πόλεμος τον βρίσκει
είκοσι χρονών εθελοντή υπαξιωματικό στην πρώτη γραμμή
του μετώπου, διακεκριμένο
πυροβολητή κοντά στους μεγάλους συντοπίτες μας πυροβολη-
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Δημήτρη Χαλατσά: «ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ ΦΩΚΙΔΟΣ» Αθήνα 2012, σελ. 248.
Ο Δημήτρης Χαλατσάς
πρόσφατα κυκλοφόρησε το
βιβλίο του «Λεξιλόγιο Τοπικής Διαλέκτου Καστελλίων
Φωκίδος» που περιττό να το
τονίσουμε, αποτελεί τη σημαντικότερη προσφορά των
τελευταίων χρόνων, σχετικά
με την πνευματική υπόσταση
και την πολιτιστική διαδρομή
του Χωριού μας. Προηγείται
εισαγωγή για την τοπική διάλεκτο του Χωριού, η οποία
αποτελεί
γλωσσολογικό
δείκτη ύστερα από εμπεριστατωμένη έρευνα του Συγγραφέα πάνω στους τρόπους της εκφράσεως μας. Η
αποθησαύριση του λεκτικού
πλούτου του Τόπου μας είναι αξιοθαύμαστη, με αλφαβητική παράθεση της, όπου
η κάθε μια λέξη της ντοπιολαλιάς μας επεξηγείται με
την όποια πολυσημία της
–αν υπάρχει– και με παράθεση ζωντανών παραδειγμάτων μοναδικών κάθε φορά,
ώστε να γίνεται απόλυτα

κατανοητό το νόημά της
από τον κάθε αναγνώστη.
Αλλά το σπουδαιότερο είναι
η παράθεση της ρίζας της
κάθε μιας λέξεως, δηλαδή το
ετυμολογικό της από την αρχαία ελληνική γλωσσική κληρονομιά και τη μεσαιωνική
μεταβολή της ως τις ημέρες
μας και στις ξενόγλωσσες
ρίζες η αναπομπή στην κάθε
ξένη γλώσσα, από την οποία
προέρχεται (και με την πρόσθετη παράθεση λημμάτων,
αν η καταχωρούμενη λέξη
αναφέρεται ή χρησιμοποιείται από πολλές ξένες γλώσσες). Πέρα από όλα αυτά
εκεί που είναι απαραίτητο,
γίνονται κάθε είδους διασαφήσεις και προσθήκες, ώστε
το νόημα της εξηγουμένης
λέξεως να είναι διαυγέστατο
και απόλυτα κατανοητό. Περιττό να τονισθεί, ότι αυτή η
προσφορά του Δημήτρη Χαλατσά αποτελεί απόκτημα
για όλους τους Καστελλιώτες.
Σ.Τ.

ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΑΣ ΑΠΕΣΤΕΙΛΑΝ
Στέφανος Αποστολόπουλος
Αθήνα
Ιφιγένεια Μουτεβελή
Αθήνα
Αναστασία Κουλούρη
Αθήνα
Χαράλαμπος Στοφόρος
Τρίκαλα
Νίκος Αθαν. Χρόνης
Αθήνα
Αρετή Σκωλίκη
Αθήνα
Ειρηναίος και Δροσούλα Τσελέντη
Καστέλλια
Ιωάννης Κυριαζής
Αθήνα
Εύα Χαλατσά
Αθήνα
Οικογένεια Ευθ. Π. Παπανικολάου
Αθήνα
Οικογ. Αλεξ. Π. Παπανικολάου
Αθήνα
Νίκος Ιωαν. Μακρής
Αθήνα
Ιωάννης Ηλία Μακρής
Αθήνα
Αθήνα
Μαρίνα Στοφόρου
Πάνος Χαπάς
Αθήνα
Βαγγέλης Κωτσίκης
Αθήνα
Βαγγέλης Μακρής
Αθήνα
Ιωάννης Μακρής
Αθήνα
Νίκος Μοσχολιός
Αθήνα
Ευθ. Νικ. Παπανικολάου
Αθήνα
Μαρία Μαλεβίτση – Μακρή
Αθήνα
Ιωάννης Ν. Τσάκαλος
Αθήνα
Αθαν. Παν. Παπανικολάου
Αθήνα
Δημήτρης Διεννής
Αθήνα
Κώστας Νικ. Τσάκαλος
Αθήνα
Αθαν. Γραμματικός
Αθήνα
Ματρώνα Λέζα
Αθήνα
Δημήτρης Μπάκας
Αθήνα
Στέργιος Τσακνιάς
Αθήνα
Μίνα και Ευάγγελος Πατέρας
Αθήνα
Χρήστος και Μαρούσα Χαλατσά
Αθήνα
Παναγιώτης Μπάσιος
Αθήνα
Ιωάν. Αθαν. Μακρής
Καστέλλια
Μαρία Ιωάν. Μακρή – Λιούτα
Γερμανία
Δέσποινα Ιωαν. Μακρή
Αθήνα
Γ. Πολυχρόνου
Πειραιάς
Παναγιώτης Κ. Κοτσιμπός
Αθήνα
Νικόλαος Κ. Κοτσιμπός
Αθήνα
Μπαξεβάνου Αργυρώ
Σκιάθος
(για την ενίσχυση της εκδόσεως «ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ»)
παράδοση και τα γενόμενα του
Χωριού μας, και πολλές φορές
με το δικό του ιδιαίτερο τρόπο
και το ανεξάντλητο χιούμορ
που τον διέκρινε, πολλά από
αυτά χαριτωμένα τα απέδιδε, με
ψευδώνυμο πάντα, στην τοπική
μας εφημερίδα. Πρωτοστάτης
και διακεκριμένος πάντα, που
ήταν τα προσωπικά του χαρακτηριστικά, τον ακολουθούσε η
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πηγαία εκτίμηση όλων μικρών
και μεγάλων.
Έφυγε από κοντά μας στις
16 Φεβρουαρίου 2013. Αληθινή απώλεια για τον τόπο και
για όλους εμάς που τον ζήσαμε.
Τον αποχαιρετούμε με το δικό
του ιδανικό και τα ίδια του τα
λόγια: «Αν ξαναγεννιόμουν, θα
ήθελα να γεννηθώ Δωριεύς και
να ξαναϋπηρετήσω ως αξιωματικός του Πυροβολικού». Χ.-

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2013

Αγαπητά Καστελιώτικα Νέα,
γειά σας και εύχομαι σε όλους
τους συντελεστές να είσθε πάντα καλά και με καθαρή ρουμελιώτικη σκέψη και καρδιά.
Χωρίς να έχω φιλοδοξίες ποιητή η ή συγγραφέα και χωρίς
να θέλω να παραβγώ με τον
τόσο αξιόλογο και μάστορα
της γραφής επίτιμο πρόεδρο,
τολμώ να σας στείλω αυτές
τις λίγες γραμμές τις οποίες
έγραψα πολύ πριν δημοσιευτεί
κάποιο ανάλογο πόνημα στην
εφημερίδα, για το μακαρίτη το
Μπάρμπα Θύμιο, που όλοι αγαπήσαμε και μορφές, τις γειτονιές και μαχαλάδες του χωριού
μας, κάποιες άλλες… εποχές,
που εμείς οι μεγαλύτεροι είχαμε την τύχη ή ατυχία να ζήσουμε και οι οποίες ας ευχηθούμε να μην ξαναέλθουν και
ας έρχομαι και δεύτερος στη
δημοσίευση, αν τελικά πραγματοποιηθεί.
Δεν είμαι παραπονιάρης
ούτε θέλω να ασκήσω κριτική,
η οποία συνήθως είναι εύκολη
υπόθεση, αλλά υπήρξαν κάποιες εποχές που μερικοί εγωιστικά χειραγώγησαν και μονοπώλησαν το γράψιμο στην
εφημερίδα, άσκησαν σκόπιμη
λογοκρισία και αντιπαράθεση,
αγνόησαν τελείως και σκόπιμα εξέχουσες προσωπικότητες
του χωριού μας και γενικώς
υπήρξαν ατομιστές μεμψίμοιροι, στενόκαρδοι και κατώτεροι των περιστάσεων για να
μην πω στενόμυαλοι παρ’ ότι
είχαν πανεπιστημιακά διπλώματα και περγαμηνές (ονόματα
δε λέμε).
Επειδή πιστεύω ότι μερικές…
αλήθειες δεν πρέπει να κρύβονται, τα γράφω αυτά υπενθυμίζοντας ότι είμαστε όλοι περαστικοί και για να έχετε γνώση οι
τώρα κρατούντες, που αν δεν
πέσει πάλι ο βαρύς πέλεκυς της
λογοκρισίας και μεμψιμοιρίας,
ευελπιστώ ότι θα έχετε τουλάχιστον το απαιτούμενο θάρρος
να δημοσιεύσετε όπως ακριβώς τις γράφω. Στην αρχή είναι
η σκέψη, μετά ο λόγος και στη
συνέχεια η γραφή. Βεβαίως το
τέλειο θα ήταν να έχουμε όλοι
το τάλαντο της λογοτεχνίας. Η
ζωή όμως είναι πολύ ανάκατη,
απρόσμενη, πολλές φορές συνήθως ανυπόφορη και ο καθένας τη βιώνει όπως μπορεί και
γράφει ανάλογα με τα βιώματά
του και χωρίς ιδιαίτερο ταλέντο. Για τούτο ας αφήσουμε
σε όλους μία πόρτα ανοιχτή να
ακουστούν, ο αυτοσαρκασμός
τους, οι πόθοι τους, οι χαρές
τους εάν έχουν και σίγουρα
οι λύπες και οι στενοχώριες
τους.
Με τη σκέψη ότι μερικές ζοφερές καταστάσεις και ιδιαίτερες μορφές που πέρασαν από
το χωριό μας, δεν θα πρέπει να
τις ξεχνάμε, κυρίως τώρα που
βιώνουμε τα σύγχρονα γεγονότα και μετά από την επίπλαστη
ευημερία των προηγούμενων
χρόνων, που ζήσαμε σαν τον
τζίτζικα και όχι σαν τον μέρμηγκα, και επειδή κάποιοι νομίζουν ότι αυτά που αποκτήσαμε και βιώσαμε κάποιοι μας τα
χρωστούσαν, τολμώ να γράψω
αυτές τις λίγες γραμμές, δια να
μαθαίνουν οι νεότεροι και να
μην ξεχνάμε οι παλαιότεροι,
έστω και μέσω του τόσο αγαπητού και αξέχαστου Μπάρμπα

Θύμιου του Λιόζακα.
Μερικές φορές επικαλείσθε ότι δεν υπάρχει χώρος για
δημοσίευση, ενώ για άλλους
αφιερώνετε, μετά θάνατον βεβαίως, ανούσιες νεκρολογίες,
εφ’ όσον κατά τη διάρκεια του
βίου τους τους είχαμε πικράνει με κακόβουλες κριτικές, τη
στιγμή μάλιστα κατά την οποία
αναγκάστηκαν να λάβουν διάφορες αποφάσεις, υπό την
πίεση άγνωστων περιστάσεων
και πολιτικών στη διεθνή σκακιέρα.
Επίσης παραπονείσθε ότι δεν
υπάρχουν χρήματα εξ’ ανέκαθεν και πράγματι αυτό ίσως είναι γεγονός.
Είναι γνωστό ότι από την
εποχή του Δημοσθένη αυτά
δεν υπήρχαν, αλλά οι άνθρωποι ήξεραν να πορεύονται με
αυτά που είχαν.
Μην προσπαθείτε λοιπόν με
την αλαζονεία της δυνατότητος και της εξουσίας που σας
δίνει η εφημερίδα, να αγνοείτε
κάποιες φωνές και να λιβανίζετε κάποιες άλλες με διάφορα προσχήματα, διότι εμείς ο
απλός λαός σας έχουμε επιλέξει στις θέσεις που κατέχετε.
Έχω γράψει κάποια πράγματα, άλλοτε λίγο σοβαρά,
άλλοτε λίγο ευτράπελα, λίγο
αθυρόστομα για πράγματα,
πρόσωπα και καταστάσεις. Εφ’
όσον όμως δεν τα δημοσιεύετε δεν τολμώ και να σας τα
στείλω.
Υπάρχουν βεβαίως πολύ σοβαρά πράγματα για να ασχολούμαστε, αλλά ζωή χωρίς τέχνες, γράμματα και λίγη καλοπροαίρετη σάτιρα, δεν θα ήταν
υποφερτή. «Γράψτο όπως το
λέω. Για το χωριό ρε γαμώτο»
είπαν κάποιοι.
Αυτά και με πολύ σεβασμό
στο πράγματι δύσκολο έργο
που προσφέρετε και στην εύκολη κριτική που είσθε αναγκασμένοι, από εμάς μερικούς
από μακριά να υφίστασθε και
πριν πεθάνω καμιά μέρα και
αναγκασθείτε να γράψετε τις
διάφορες παρλαπίπες και παρόλες, που ουδόλως συνήθως
ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, έστω και μεταθανάτια.
Λαμία 14-3-2013
Π. ΑΔΙΟΡΘΩΤΟΣ – ΜΕΤΟΙΚΟΣ

ΛΙΑΖΑΚΟΘΥΜΙΟΣ
– Γύριζε όλο το χωριό
Μυρμηγκιάρι έως και χλωμό
Αϊγιώργη και μακρέϊκα, λίγο
στα Τσακαλέϊκα
πέρα στα Μπουσιανέϊκα
μέχρι τα Κατσιανέϊκα
τέρμα στα ΛιαζακέΪκα.
– Δεν ήτανε πραματευτευτής,
εδώ ο καλός γανωματής,
με ένα τσουκάλι στον ώμο
πάντα είχε τον καλό το λόγο,
μάζευε τα μπακίρια,
όλο καρβούνα και βρωμιά
τάκανε φιλτιμπίνια.
– ΄Ητανε μελιστάλακτος
γιομάτος καλοσύνη,
πολλές φορές ξυπόλητος
σβάρνα τα παντελόνια
πάντοτε ανασκουμποτός
γιομάτος αξιοσύνη.
– Ολόρθος μέσα στο ταψί
με μαυρισμένες φτέρνες
έβαζα πρώτα το καλάϊ
και δόστα δόστου τρίψιμο
ολόρθος δίχως σκύψιμο
όλο χαρά και γέλια
το έφερνε στα ντένια.

ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
– Κι εμείς μικροί τριγύρω
όλοι μαζύ στο κρύο
σκεπτόμασταν με έκσταση
με μάτια γουρλωμένα
πόσο καθαρή και νόστιμη
θα ήταν η μπαμπανέτσα
με φτέρνες μαύρες κι’ άπλητες
κι’ απ’ τα’ Νώε τον καιρό ακάθαρτες.
– Καλόβολος στην πληρωμή
πράμα με πράμα στο σακί
και όλοι οι φίλοι καλοί…,
ήτανε πάντα ολιγαρκής
οτ’ είχε η κάθε μια κυρά
ειδήσματα και τραχανά
λίγο κρασί λίγα αυγά
άλλοτε λίγα μετρητά
ήτανε δύσκολοι καιροί
με αγάπη πάντα περισσή
πάντα θα σε θυμόμαστε
που πέρναγες με το σακί
εκεί στα παναϊταρέϊκα
μέσα από τα Τσιακρέϊκα
τα Παπανικολέϊκα
τέρμα στα Λιαζακέϊκα.
Λαμία 14-3-2013
Π. ΜΕΤΟΙΚΟΣ
0 0 0

ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ
(Καλή είδηση)
Διαβάζοντας στο προ τελευταίο φύλλο της εφημερίδας
μας Καστελλιώτικα Νέα (Αριθμ.
φύλλου 59 (240). Περίοδος Γ.
Ιούλιος – Αύγουστος – Σεπτέμβριος 2012) το ευρηματικό,
αλλά και επίκαιρο άρθρο την
εποχή αυτή για την πατρίδα
μας, του εκλεκτού συμπατριώτη μας δημοσιογράφου κ.
ΚΩΣΤΑ ΣΤΟΦΟΡΟΥ με θέμα:
«εκτρέφοντας πέστροφες στα
ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ», εντυπωσιάσθηκα,
αλλά και ικανοποιήθηκα για
δύο βασικούς λόγους.
α. για το έξυπνο, τολμηρό
εγχείρημα και προπαντός παράδειγμα προς μίμηση από
τους συγχωριανούς μας, του κ.
ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, το
οποίο βεβαίως προωθεί και την
ανάπτυξη, σύμφωνα και με το
νέο παραγωγικό μοντέλο που
προωθεί η κυβέρνηση.
β. διότι πιστεύω, ότι θα βρεθούνε και άλλοι (νέοι κυρίως)
συγχωριανοί μας ν’ ασχοληθούν και με άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες κυρίως
στους τομείς γεωργίας και κτηνοτροφίας.
Επίσης θέλω να απευθυνθεί
προς τους ταγούς μας της τοπικής Αυτοδιοίκησης, με τον
προσήκοντα σεβασμό, ότι θα
πρέπει να ασχοληθούν ταχέως
και δραστικά, για την προώθηση προς επίλυση δύο βασικών
θεμάτων, του ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ
και της δημιουργίας του υδατίνου φράγματος για τα οποία
τόσα πολλά έχουν λεχθεί και
έχουν γραφτεί παλαιότερα
και στην εφημερίδα μας ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ, χωρίς να έχει
αντιμετωπισθεί το όλο θέμα,
το οποίο άμεσα συναρτάται με
την ανάπτυξη του χωριού μας
και γενικότερα.
Με την ελπίδα ότι σύντομα
θα βρεθούν και άλλοι Καστελλιώτες που θα ακολουθήσουν
το παράδειγμα του κ. ΑΘ.
ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗ και οι ταγοί μας
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα
ενεργήσουν δραστικά και με
επιμονή για την επίλυση των
άλλων δύο θεμάτων αναδασμού και υδατίνου φράγματος, συγχαίρω τον κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟ
ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗ για το τολμηρό
εγχείρημα του και τον κ. ΚΩΣΤΑ
ΣΤΟΦΟΡΟΥ για την κατά άριστο
τρόπο προβολή του θέματος.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
Υποπτέραρχος ε.α.
0 0 0

ΣΕΛΙΔΑ 5
ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΥ
ΑΔΕΡΦΟΥ
(ΚΩΝ/ΝΟΥ ΝΙΚ. ΣΤΟΦΟΡΟΥ)
ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΕΥΘ. ΣΤΟΦΟΡΟΥ
Ο Κώστας Ευθ. Στοφόρος με
την παρουσίαση αυτού του βιβλίου που αφορά 41 γράμματα
του θείου του Κων/νου Ν. Στοφόρου από την πρώτη γραμμή
των επιχειρήσεων κατά τον εμφύλιο πόλεμο έκανε μια προσφορά φέρνοντας στο φως της
δημοσιότητας τα γράμματα
αυτά.
Το βιβλίο αυτό παρουσιάστηκε σε μια κατάμεστη αίθουσα
στο Χαλάνδρι με παρουσιαστές
τους Βασιλική Λάζου, Γιάννη
Σκαλιδάκη.
Τονίσθηκε η παρουσίαση μιας
φωνής από την πρώτη γραμμή
ενός ανθρώπου που έγινε θυσία στον εμφύλιο πόλεμο που
μας επιβάλλανε οι σύμμαχοι
μας σαν γέρας των νικητών
του β’ παγκοσμίου πολέμου.
Βρήκα την δύναμη και μπόρεσα να παρευρεθώ στην παρουσίαση αλλά βγήκα κατασυγκινημένος.
Είναι η φωνή ενός φοιτητή
(3ετής) της Οδοντιατρικής σχολής που οι παράγοντες τότε
του χωριού μας μπορούσαν να
χαρακτηρίσουν εύκολα και με
πάθος ποιοι ήταν αριστεροί α’
β’ και γ’ κατηγορίας όταν θα
πήγαιναν να καταταγούν στον
εθνικό στρατό.
Τους α’ τους έπαιρναν σε βοηθητικές εργασίες τους β’ στην
πρώτη γραμμή των επιχειρήσεων και τους γ’ στη Μακρόνησο
και οι πιο ‘’επικίνδυνοι’’ στο
εκτελεστικό απόσπασμα.
Ο Κων/νος Νικ. Στοφόρος
όπως όλοι οι νέοι και νέες του
χωριού μας πήραμε μέρος στον
αγώνα για την απελευθέρωση
της πατρίδας μας, ανεξάρτητα
ποια σημαία βρέθηκε κοντά
μας. Δεν υπηρετήσαμε κόμματα και παρατάξεις. Το γέρας
λοιπόν για τον αγώνα αυτόν
ήταν η πρώτη γραμμή.
Από αυτή την γραμμή δεν
έλειψε ούτε ο Κων/νος Ν. Στοφόρος αλλά ούτε και ο γράφων
και άλλοι νέοι του χωριού μας.
Ο Κώστας Ν. Στοφόρος ήταν
ο πρώτος που επιστρατεύθηκε και μετά την βασική εκπαίδευση βρέθηκε στα βουνά της
Μακεδονίας. Μέσα στον πάγο
και τα χιόνια. Αγωνίστηκε να
μπορέσει ποιος; Αυτό το γενναίο παλικάρι με την μεγάλη
σωματική δύναμη και την σωφροσύνη γερού μυαλού.
Έφτασε, όπως φαίνεται από
τα γράμματα να παρακαλάει
για έλεος. Η λογοκρισία που γινότανε τότε δεν τον άφηνε να
εκφράσει όλες τις σκέψεις του
και τα συναισθήματα του. Για
αυτό απευθύνει πολλές παρακλήσεις για θέση ανθρώπινη.
Σημειώστε ότι από την ώρα
που επιστρατεύθηκε τον Ιούνιο 1947 μέχρι τις 18-01-1948
δεν είδε κανέναν δικό του από
την οικογένεια του.
Η 18η Ιαναουρίου 1948 ήτανε η μέρα που παρέδωσε το
πνεύμα του στο ανθρωπιστικό
του καθήκον. Επαναλαμβάνω
τα λόγια του στο τελευταίο
του γράμμα που μου έστειλε
«Αυτή τη στιγμή έξω γίνεται το
μαλλιοβράσι (δηλ. μάχη) που
ταχυδρομώ το γράμμα και πάω
να δω τι γίνεται.»
Όπως μάθαμε πήγε στη μάχη
βλέπει τον λοχαγό τραυματισμένο και τρέχει να τον βοηθήσει. Ατυχώς όμως μια άλλη
ριπή από πολυβόλο τους άφη-

σε νεκρούς και τους δύο. Έτσι
έκλεισε η ζωή του νέου αυτού
που τον στείλανε να πολεμήσει σε ένα πόλεμο που κανένας δεν θα τον έκανε σαν αγώνα υπέρ βωμών και εστιών.
Σε δύο χρόνια ήρθε και η
δική μου σειρά. Επιστρατεύθηκα 09-09-1948 και μετά την
βασική εκπαίδευση βρέθηκα
στην πρώτη γραμμή.
Συμμετείχα στη μάχη της
Καρδίτσας (μέτρησα τότε 45
νεκρούς και παρουσίασα όπλα
στην κηδεία τους), στη μάχη
της Νάουσας και λίγο μετά τις
12-02-1949 στη μεγάλη μάχη
της Φλώρινας όπου μια ριπή με
τραυμάτισε στον βραχίονα.
Η περιπέτειά μου όμως δεν
τελείωσε εδώ. Εδώ μάλλον
άρχισε.
Σε δυο μήνες με στέλνουν
στην ίδια θέση στο 105 Τάγμα
Πεζικού και αυτή τη φορά στο
λόχο Διοίκησης ως βοηθός σιτισμού.
Στις 11-07-1949 πηγαίνοντας να εφοδιάσουμε το τάγμα
που ήταν στο Γράμμο με ένα
αυτοκίνητο 3/4 γεμάτο πολεμοφόδια και οι τέσσερις επιβαίνοντες οπλισμένοι στο αυτοκίνητο εκείνο, πάτησε νάρκη
και το αυτοκίνητο πήρε φωτιά.
Οι δυο συνάδελφοι που ήταν
στις πόρτες τους τίναξε έξω, ο
οδηγός και εγώ αναίσθητοι πήραμε φωτιά και καιγόμασταν.
Έτρεξαν και άλλοι συνάδερφοι
όμως και μας τραβήξανε έξω
πίσω από μια κοτρόνα, παρά τις
οδηγίες εφέδρου ανθυπολοχαγού να μας εγκαταλείψουν
γιατί θα γινότανε έκρηξη.
Το μαρτύριο τώρα αρχίζει.
Χρειάστηκαν 4-5 εγχειρήσεις
για να επουλωθούν τα εγκαύματα. Ένας χρόνος ένας μήνας
και μία μέρα για να βγω από το
νοσοκομείο!!
Ο οδηγός δυστυχώς είχε
τυφλωθεί από την φωτιά και
εγκατέλειψε τα επίγεια σε 10
ημέρες.
Το μαρτύριο δεν σταμάτησε
εδώ. Η καρδιά που προσβλήθηκε από τα πολλά μικρόβια των
τραυμάτων χρειάστηκε μεγάλη
εγχείρηση στην Αμερική. Γενικά οι συνέπειες του τραυματισμού αυτού μου προσφέρουν
ακόμη δυσκολίες στην υγεία
μου την σωματική.
Τα έγραψα αυτά για να τονίσω την θυσία του Κώστα Ν.
Στοφόρου και το μαρτύριο το
δικό μου.
Επίσης ένας θάνατος του
Γιάννη Σιώπη είναι και αυτός
από το ίδιο σχέδιο εξόντωσης
των δήθεν αντιφρονούντων. Ο
Γιάννης Σιώπης έμαθε για τον
τραυματισμό μου και ερχόταν
να με δει. Έπεσε σε ενέδρα και
έπεσε νεκρός χωρίς να ανταμώσουμε. Οι άνθρωποι χωριανοί μας που έδιναν τους χαρακτηρισμούς είναι γνωστοί. Δεν
ζει κανένας από αυτούς.
Εγώ προσωπικά τους έδωσα άφεση αμαρτιών και έστησα μνημείο στο χωριό μου σε
όλους όσους γεννήθηκαν ήλθαν αποδήμησαν και αναπαύονται στο ιερό χώρο της Δωρικής γης.
Στον Κων/νο Ευθ. Στοφόρο
του εκφράζω και πάλι τα συγχαρητήρια μου που έφερε στο
φως την φωνή ενός ιερού θύματος της οικογενείας μας, του
χωριού μας και γενικότερα της
χώρας μας τον θείο Κων/νο
Στοφόρο και για την τιμητική
αφιέρωση του βιβλίου του σε
εμένα.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Π. ΣΤΟΦΟΡΟΣ

ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΣΕΛΙΔΑ 6
(Συνέχεια από τη σελίδα 1)
ρεί όμως επιφυλάξεις αν δοθεί
έγκριση επέμβασης και αναφέρει «Η παρούσα θεώρηση, δεν
αποτελεί έγκριση επέμβασης,
αλλά γίνεται στα πλαίσια του
άρθρου 45 παρ. 5 του νόμου
998/ 79. Αρμόδιος για την έγκριση είναι ο Νομάρχης ή ο Υπουργός Γεωργίας, με σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Δασικής
πολιτικής ( αρθρο 57 παρ.2 του
νόμου 998/79 ) ».
Στις 12/10/1984 με την Αρ.
Πρ. 1295 απόφασής της η Διεύθυνση Δασών Φωκίδας η οποία
υπογράφεται από τον τότε Νομάρχη Φωκίδας Μ. Κακλανδή
και τον Προϊστάμενο Γ.Δ. Αθανάσιο Αντωνίου , αναφέρει: «
Παράγραφος 4: για το κοίτασμα
της περιοχής «Αλεφάντω» που
περιλαμβάνεται στο ίδιο αίτημα θα αποφασίσει ο Υπουργός
Γεωργίας σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 57 του
νόμου 998/79 γιατί η έκταση
χαρακτηρίζεται προστατευτική
(κατηγορία Β παράγραφος 1 του
άρθρου 4 του ίδιου νόμου)».
Η απόφαση είναι προς ΑΕΜ.
ΒΩΞΙΤΑΙ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ και κοινοποιείται στο Δασαρχείο Άμφισσας και στην Επιθεώρηση Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος.
Στις 3/12/1985 με την υπ’αρ.
29 απόφασή του το κοινοτικό
συμβούλιο Καστελλίων Ν. Φωκίδας αποφασίζει ομόφωνα για
τη μη παραχώρηση της αιτούμενης έκτασης στη θέση «Αλεφάντω».
Με την 81962/434/10-2-1986
απόφαση ο αν. Υπουργός Γεωργίας αποφασίζει: «Απορρίπτουμε το αίτημα της ΑΕΜ Βωξίται
Παρνασσού και δεν εγκρίνουμε
την επέμβαση και εκμετάλλευση
βωξίτη σε δημόσια δασική έκταση (Δάσος) εμβ. 110,732 στρ.
στη θέση «Αλεφάντω» περιφέρειας Κοινότητας Καστελλίων Ν.
Φωκίδας για τους εξής βασικούς
λόγους: Α) Γιατί η έκταση αυτή
ασκεί ιδιαίτερη προστατευτική
σημασία στον οικισμό Καστελλίων επειδή βρίσκεται πολύ
κοντά σ΄ αυτό και εκτιμούμε ότι
λόγοι γενικότερου κοινωνικού
συμφέροντος επιβάλλουν την
διατήρηση της βλάστησης. Β)
Γιατί η χρήση εκρηκτικών υλών
εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους
για τα παρακείμενα σπίτια και
λοιπά κτίρια των κατοίκων Καστελλίων. Γ) Γιατί θα έχει δυσμενείς επιπτώσεις στο φυσικό
περιβάλλον της περιοχής.
Για την απόφαση αυτή ο
υπουργός παίρνει υπόψη του
και τις ΑΠρ 15/13-1-86, ΑΠρ
1856/84/5-3-85 και 4899/2111-83 αποφάσεις της Δ/νσης
Δασών Φωκίδας και Δασαρχείου Άμφισσας με τις οποίες
εισηγούνται τη μη χορήγηση
σχετικής έγκρισης επέμβασης
στην έκταση των 110,732 στρ.
στη θέση «Αλεφάντω» Κοινότητας Καστελλίων επειδή εμπίπτει
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δ. ΜΠΑΚΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΣΤΙΣ 29/3/2013
με θέμα συζήτησης τις επιφανειακές εξορύξεις στην «Αλεφάντω»

στη κατηγορία των δασών της
παρ. 1 αρθ. 3 και στη κατηγορία
των προστατευτικών δασών και
δασικών εκτάσεων της παρ. 1β
αρθρ. 4 του ν. 998/79 δεδομένου ότι βρίσκεται πολύ κοντά
στον οικισμό της Κοινότητας Καστελλίων (σύμφωνα με συμπληρωματική Μελέτη Επιπτώσεων
στο περιβάλλον κοντινότερη
απόσταση 620μ) και έχει για το
λόγο αυτό προστατευτική σημασία για τον ίδιο οικισμό.
Η απόφαση αυτή είναι προς
το Δασαρχείο Άμφισσας και κοινοποιείται στη Δ/νση Δασών,
στην Επιθεώρηση Μεταλλίων
Ν. Ελλάδος και στην ΑΕΜ Βωξίται Παρνασσού.
Η εταιρεία επανέρχεται για
έγκριση ΜΠΕ σύμφωνα με το
Ν 1650/86 και στον τόμο Α
σελ.209 που συνοδεύει την ΚΥΑ
176598/4446/22-12-2003 στο
κεφάλαιο «Κέντρα Τοπιακής
Ευαισθησίας» στο τομέα ΒΤ2/1
αναφέρεται: Οικισμός Καστελλίων Τα κοιτάσματα «Αλεφάντω» βρίσκονται σε απόσταση
2ΚΜ σχετικώς με την Κοινότητα
Καστελλίων, με τμηματική όμως
και εφαπτομενική ορατότητα.
Τούτο εξόφθαλμα ψευδές και
παραπλανητικό ακυρώνει όλη
τη ΜΠΕ σαν αναξιόπιστη και
προκλητικά επικίνδυνη διότι
εκτός των άλλων καλύπτει τους
κινδύνους που δημιουργούνται
για τον οικισμό και δεν προβλέπει μέτρα αντιμετώπισής τους.
Και ενώ η εταιρεία S&B Βιομηχανικά Ορυκτά ΑΕ γνωρίζει
ότι η συγκεκριμένη περιοχή
έχει ενταχθεί στην ΚΥΑ έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων
με ψευδή και παραπλανητικά
στοιχεία στις 6/9/2011 ζητά με
αίτησή της έγκριση επέμβασης
σε Δημόσια Δασική έκταση στις
θέσεις «Αλεφάντω» συνολικής
έκτασης 75,895στρ. δίπλα στα
σπίτια σε απόσταση 650μ από
αυτά και με βάθος εκσκαφής
30μ.
Το Δασαρχείο Άμφισσας
εφαρμόζοντας πάλι το νόμο
998/79 ενώ πριν πρότεινε τη
μη έγκριση τώρα προτείνει την
έγκριση επέμβασης. Ο νόμος
δεν άλλαξε. Τι άλλαξε αλήθεια;
Η Δ/νση δασών Φωκίδας στις
17/7/2012 με την 809/110687
απόφαση υπογεγραμμένη από
τη δασοπόνο ΤΕ Λ. Λαυδαριά
α.α. Δ/ντή Δασών Φωκίδας
εγκρίνει την επέμβαση στις θέσεις «Αλεφάντω». Εφαρμόστηκε πάλι ο Ν. 998/79 βάσει του
οποίου είχε απορριφθεί από τον
Νομάρχη και τον Υπ. Γεωργίας
το ίδιο αίτημα. Γνωρίζει όμως
και επικαλείται ως αρμοδιότητες του Υπουργού
που μεταφέρονται ως
δικές της αρμοδιότητες.
Άρα ήξερε πολύ καλά τι
υπέγραφε και το Δασαρχείο Άμφισσας και η Δ/
νση Δασών Φωκίδας.
Με
την
ΑΠ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
360/43542/6-3-2013
αίΑισθητική Οδοντιατρική
τησή
μου
προς
το
ΔασαρD.D.S.
χείο Άμφισσας με θέμα:
Master Clinician Program
Χορήγηση
εγγράφων
in Esthetic Dentistry Gide/UCLA
σχετικών με την έκδοση
www.smileesthetics.gr
άδειας εγκατάστασης
Αγ. Δημητρίου 14 & Αγ. Θεοδώρων 10, Κηφισιά
στους μεταλλευτικούς
Τηλ. 215 5401396 Κιν.: 6972 802081
χώρους
«Αλεφάντω»
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ζητώ δημόσια έγγραφα και εξηγήσεις. Στην αίτησή μου απαντά το Δασαρχείο με την ΑΠρ
361/43542/12-3-2013 επιστολή
του, ότι ανεκλήθη η απόφαση
και ως εκ τούτου παρέλκει η
χορήγηση των αιτουμένων στοιχείων. Τα αιτούμενα στοιχεία
όμως θα μας έδειχναν με ποιο
τρόπο πάρθηκε η απόφαση, αν
ήταν αιτιολογημένη ή χαριστική
κλπ πώς ο νόμος γίνεται λάστιχο
ανάλογα τις ορέξεις στελεχών
της διοίκησης.
Στη Δ/νση Δασών Φωκίδας
υπέβαλα δύο αιτήσεις την με
ΑΠ 304/40977/4-3-2013 πριν
γνωρίσω την έκδοση άδειας
επέμβασης και την με ΑΠ
331/43837/6-3-2013 αφού γνώρισα την έκδοση άδειας επέμβασης με θέμα και στις δύο χορήγηση εγγράφων σχετικών με
την έκδοση άδειας επέμβασης
στους μεταλλευτικούς χώρους
«Αλεφάντω».
Η απάντηση και στις δύο αιτήσεις εκκρεμεί και πιστεύω θα
δώσει απαντήσεις με τι κριτήρια
δόθηκε η άδεια επέμβασης.
Επίσης στις 6-3-2013 με την
ΑΠ 360/43534 αίτησή μου προς
το Δασαρχείο Άμφισσας και
θέμα: Παραχώρηση στοιχείων
σχετικά με το χώρο εξόρυξης
Νερά 4,5,6,7 στη περιοχή Καστέλλια Φωκίδας.
Ζητώ να διευκρινιστεί πού
βρίσκονται τα 78 στρ. που δεν
έχει δοθεί άδεια επέμβασης.
Αν η Τσούκα του Αι Βασίλη και
η «Όμορφη Πλαγιά» που καταστράφηκε, ανήκει στο χώρο
αυτό. Τα ίδια ανέφερα και στην
από 2-3-2012 καταγγελία μου.
Από τα μέχρι τώρα στοιχεία
φαίνεται ότι η επέμβαση στον
Άι Βασίλη είναι παντελώς παράνομη, η δε επέμβαση στην
«Αλεφάντω» στηριζόταν σε
ψευδής, παράνομες και επικίνδυνες αποφάσεις.
Αυτά η εταιρεία τα γνώριζε
πολύ καλά. Όπως γνωρίζει πολύ
καλά και την ποσότητα 400.000
τόνων και στις δύο περιοχές και
την ποιότητα (πολύ καλή) του
μεταλλεύματος.
Γνωρίζει επίσης ότι οι ελεγκτικές υπηρεσίες αν δεν προσκληθούν θα είναι παντελώς
προκλητικά αδιάφορες, ακόμα
και αν προκληθούν γενικώς.
Πάλι δεν υπάρχει πρόβλημα.
Το πρόβλημα είναι οι τοπικές
κοινωνίες, οι τοπικοί Δήμοι που
θίγονται, που καταστρέφονται,
αλλά έχουν και συμφέρον μιας
και τα όποια πρόστιμα εισπράττονται από την τοπική αυτοδιοίκηση.
Αρχίζει έτσι η πολιτική της «Καλής συνεργασίας στα πλαίσια
της ανταποδοτικότητας». Αυτή
τη πολιτική άρχισαν να κτίζουν
από το 2003. Τα δωράκια και τα
αντίστοιχα ευχαριστήρια οι χάντρες και τα καθρεφτάκια, θα διευκολύνουν την εταιρεία μέχρι
να βγει η απόφαση το 2007 του
Συμβουλίου Επικρατείας (Απόφαση 1990/2007) με την οποία
παρ’ όλα αυτά εξαιρέθηκαν
από την ΚΥΑ 176598/4446/2212-2003 έξι εκμεταλλεύσεις
και στη τροποποιητική της ΚΥΑ
164818/2323/31-8-2010 σε αυτές τις εκμεταλλεύσεις απαγο-

ρεύεται ακόμη και η απόληψη
αποκαλυφθέντος κοιτάσματος
και σε άλλες επιβάλλεται η υπόγεια εκμετάλλευση.
Το 2005 αρχίζει η αλληλογραφία του Τοπικού Καστελλίου
με την S&B, με τη μεσολάβηση
του τότε Δημάρχου του Δήμου
Γραβιάς, όπως τα αναλύω στη
σελίδα 68 της από 2-3-2012 καταγγελία μου.
Οι δεσμοί αναπτύσσονται με
την εκλογή του νέου Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας του
Δήμου Δελφών. Το αλισβερίσι
αυτό και τα αποτελέσματά του
αναλύω στις σελίδες 60 ως 67
της καταγγελίας μου.
Τελικό αποτέλεσμα η παράνομη, βάρβαρη και προκλητική
καταστροφή της Τσούκας του
Άι Βασίλη και η τεράστια καταστροφή της «Όμορφης Πλαγιάς».
Αντισταθμιστικά σε αυτά
50.000 ευρώ με μη νόμιμο τρόπο. Εκτός αν είναι νόμιμο να βάζουμε τον Πολιτιστικό Σύλλογο
να εισπράττει αντί του Δήμου
και να πληρώνει αντί αυτού,
χωρίς παραστατικά.
Όποιος δεν έχει καταλάβει
την αγανάκτηση, την οργή, την
προσβολή και την ξεφτίλα που
ένιωσε ο Καστελλιώτης από
αυτή την ενέργεια, δεν έχει καταλάβει τίποτα, δεν μπορεί να
ερμηνεύσει τα ψηφίσματα των
συγκεντρώσεων του χωριού.
Στις 19-2-2013 το Συμβούλιο
Τοπικής Κοινότητας Καστελλίου
αποφασίζει ομόφωνα : 1) Ουδεμία μεταλλευτική επέμβαση για
εξόρυξη βωξίτη στην υπερκείμενη του χωριού περιοχή – θέση
«Αλεφάντω», γιατί βρίσκεται
στην άνωθεν των σπιτιών κορυφογραμμή της Τοπικής Κοινότητας Καστελλίων ( Κεφαλάρι του
χωριού ) .
2) Άμεση σύγκλιση γενικής
συνέλευσης των κατοίκων του
χωριού με ευρεία ανακοίνωση
αυτής και ταυτόχρονη ενημέρωση να παραστούν όλοι οι κάτοικοι και φορείς του χωριού.
Στις 28-2-2013 πληροφορηθήκαμε ότι έχει δοθεί άδεια
επέμβασης στην «Αλεφάντω».
Κάποιοι μπορεί να το ήξεραν
νωρίτερα, αλλά δεν ήταν γνωστό. Ως τότε καμία κίνηση για τη
σύγκλιση συνέλευσης.
Στις 4-3-2013 αναρτήθηκε στο
διαδίκτυο και με πρωτοβουλία
μου στην ιστοσελίδα του χωριού το κάλεσμα για συγκέντρωση στα Καστέλλια και τοιχοκολλήθηκε σε όλα τα καταστήματα
του χωριού.
Το κάλεσμα είχε τον χώρο, την
ημερομηνία και την ώρα συγκέντρωσης. Είχε αεροφωτογραφία
με τις θέσεις των κοιτασμάτων
και αποστάσεις από τα σπίτια
του χωριού, είχε και το θέμα
της συγκέντρωσης: «ΔΕΝ ΣΥΖΗΤΑΜΕ ΜΕ ΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΘΑ ΜΑΣ
ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΝ ΣΥΖΗΤΑΜΕ ΜΕ
ΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΘΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ».
Και αντί να προχωρήσουμε
ενωμένοι προς την κατεύθυνση
αυτή αρχίζουν κινήσεις διάσπασης του χωριού, τάχα για ενημέρωση. Σκοπός με κάθε μέσο απόφαση υπέρ της εκμετάλλευσης.
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος ενώ

στους σκοπούς του περιλαμβάνεται «η μελέτη και προστασία
του φυσικού περιβάλλοντος
του τόπου μας», προσπαθεί να
εκμαιεύσει απόφαση υπέρ της
εξόρυξης με κύρια αιχμή τους
εργαζόμενους που θέλοντας και
μη πρέπει να εκφράζονται υπέρ
της εταιρείας.
Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας καλεί σε έκτατη συνεδρίαση το Τοπικό Συμβούλιο για
ενημέρωση από την εταιρεία
για το πώς θα βιάσουν τον τόπο
μας. Η εταιρεία καλεί τους εργαζόμενους να συμμετάσχουν
και να πάρουν θέση υπέρ της. Ο
Αντιδήμαρχος τρέχει από κοντά
με την παρουσία του να προσδώσει κύρος στην συνεδρίαση,
να διευκολύνει «την ενημέρωση» . Δεν λέει όμως κουβέντα για όλες τις προηγούμενες
αποφάσεις από το 1983 έως το
2013.
Ο εκμεταλλευτής γνωρίζει
πολύ καλά ότι η απόφαση που
κρατάει στα χέρια του είναι
παράνομη, καταχρηστική και
επικίνδυνη, στηρίζεται σε μία
τρίχα, προσπαθεί να προσφέρει
χάντρες και καθρεφτάκια, δεν
τα καταφέρνει και περνάει στις
απειλές θυμίζει την ανεργία κλπ
γίνεται απόλυτα ξεδιάντροπος
και φεύγει χωρίς αποτέλεσμα
για αυτόν.
Παράλληλα το Τοπικό βγάζει
ανακοίνωση για Καλλικρατική
Συνέλευση των κατοίκων, την
ίδια μέρα με την προγραμματισμένη συγκέντρωση, στον ίδιο
χώρο αλλά μισή ώρα αργότερα,
χωρίς να αναφέρει θέματα.
Συμφωνούμε να γίνει κοινή
συγκέντρωση για να μην διασπαστεί το χωριό με πρώτο και
κύριο θέμα, το θέμα της «Αλεφάντως» και δίνονται τα χέρια
για ενωτική συγκέντρωση σωτηρίας του χωριού.
Η εταιρεία και οι εκφραστές
της όμως είχαν άλλον σχεδιασμό. Έπρεπε οπωσδήποτε να
διαλύσουν τη συγκέντρωση, να
μην παρθεί απόφαση. Έφεραν
εργαζόμενους από όλη τη Φωκίδα, πολύ πριν την αρχική ώρα,
με επικεφαλής τον υπεύθυνο
προσωπικού της εταιρείας και
έπιασαν τις πόρτες του προαύλιου χώρου, ασκώντας πίεση
σε όποιον χωριανό πήγαινε στη
συγκέντρωση. Δύο ερωτήματα: 1) Τα σωματεία τους, το
Εργατικό Κέντρο δε μπορούσαν
να προστατέψουν αυτούς τους
εργαζόμενους; Πήραν κάποια
θέση; 2) Ο αντιδήμαρχος ζήτησε
από την εταιρεία να τους αποσύρει προστατεύοντας την Καλλικρατική συνέλευση;
Οι χωριανοί, χωρίς ενδοιασμό, γράφοντας στα παλιά τους
τα παπούτσια τις προσπάθειες
εκφοβισμού, συγκεντρώθηκαν
την αρχικά προγραμματισμένη
ώρα με υπομονή, στοιβαγμένοι
σε μια αίθουσα πολύ μικρότερη
των απαιτήσεων και άντεξαν
όλες τις προκλήσεις του αντιδημάρχου. Ο αντιδήμαρχος προκλητικά και ξεδιάντροπα έκανε
ότι ήταν δυνατόν να μην αρχίσει
η συνέλευση, μας ντρόπιασε εξισώνοντας Δημοτικούς Συμβούλους, τον Βουλευτή Φθιώτιδας
Β. Κυριακάκη και άλλους φίλους
του χωριού που είχαν προστρέξει για συμπαράσταση με τους
φερμένους από την εταιρεία εκβιαστικά για να ασκήσουν τρομοκρατία στη συνέλευση. Προκλητικά αγνοούσε ότι όλος ο
κόσμος είχε συγκεντρωθεί, είχε
(Συνέχεια στη σελίδα 7)

ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΣΕΛΙΔΑ 7

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ Δ. ΜΠΑΚΑ
(Συνέχεια από τη σελίδα 6)
έρθει από Αθήνα και αλλού για
το θέμα της Αλεφάντως και όχι
να ακούσει τα χιλιοειπωμένα
και γνωστά ότι κανένα έργο δεν
προγραμματίζεται για το χωριό,
ότι θα δρομολογηθεί για 15η
φορά η κατασκευή βιολογικού
όχι όμως και αποχέτευσης στο
χωριό. Εξέθεσε και ντρόπιασε
τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας ο οποίος είχε κανονίσει
και συμφωνήσει τα της συγκέντρωσης. Μετά τη σθεναρή
αντίσταση των κατοίκων παραδέχτηκε ότι ήθελε να συζητήσει
άλλα θέματα και την Αλεφάντω
τελευταίο.
Μετέφερε τη θέση του Δημάρχου ότι θα είναι υπέρ σε ότι
αποφασίσει το χωριό. Την πιο
αντιδραστική και χυδαία θέση
που μπορεί να εκφραστεί από
δημόσιο πρόσωπο, θέση που
μαζί με τις αλλεπάλληλες συγκεντρώσεις με αιχμή τους εργαζόμενους:
1) Άφηνε εκτεθειμένους τους
εργαζόμενους στις πιέσεις της
εταιρείας η οποία τους απαξίωνε, τους πρόσβαλλε την προσωπικότητα και τους χρησιμοποιούσε σαν το μακρύ χέρι για τα
συμφέροντα της, εξισώνοντας
τα συμφέροντα των μετόχων με
τα συμφέροντα των εργαζομένων και των παιδιών τους.
2) Καλλιεργεί τη διχόνοια μεταξύ των κατοίκων προσπαθώντας να επαναφέρει ένα θέμα
που έχει λυθεί εδώ και τριάντα
χρόνια.
3) Εξευτελίζει τους εργαζόμενους στα μάτια των συχωριανών
μας. Γίνονται γελοίοι όταν λένε
για να πάρω τριάντα μεροκάματα εγώ, ας γκρεμιστεί το χωριό.
Κάτι βέβαια που δεν ήθελαν να
το πουν.
4) Καλύπτει μια παράνομη και

επικίνδυνη απόφαση, τη φέρνει
ισότιμη με νόμιμες αποφάσεις.
5) Αυτός που έχει θεσμικό
ρόλο έχει υπηρεσίες και συμβούλους. Μπορεί να κάνει αποτίμηση της κατάστασης και να
υποστηρίξει μια θέση με επιχειρήματα αν συμφέρει ή όχι. Από
ποιόν περιμένει να αποφασίσει
από τον εκβιαζόμενο, τον άνεργο, αυτόν που δεν έχει πρόσβαση ούτε καν σε δημόσια έγγραφα. Και μετά να ρθεί αυτός
με τους νικημένους πάνω από
ερείπια να εισπράξει τη νίκη.
Αηδία κατάντησε πια.
Το χωριό είναι ενημερωμένο, ενωμένο, αποφασισμένο
και θα παλέψει για τα δικαιώματά του. Όποιος προσπαθεί
να σπείρει μικροκομματικά τη
διχόνοια και να αμβλύνει τις
αντιστάσεις είναι μακριά νυχτωμένος. Θα φάει τα μούτρα
του και θα είναι μέρα μεσημέρι. Η επιτροπή κατοίκων θα
εργαστεί για την υλοποίηση
των αποφάσεων των συνελεύσεων.
Ζητούμε από το Δημοτικό
συμβούλιο την υιοθέτηση των
απαιτήσεών μας και τις ενέργειες ώστε να ικανοποιηθούν
τα αιτήματά μας.
Άμφισσα, 29/3/2013
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΚΑΣ
ΣHΜΕΙΩΣΗ: Τελικά το Δασαρχείο Άμφισσας με το ΑΠ
360/43534/12/4/2013 έγγραφό
του προς τον Δ.Μπάκα σε απάντηση της από 6/3/2013 αίτησής επιβεβαιώνει ότι στα 78,045
στρέμματα που είναι η κορυφογραμμή ορατή και πλησίον των
Καστελλίων, η «Τσούκα» του Αη
Βασίλη και η «όμορφη πλαγιά»,
δε δώθηκε ποτέ άδεια επέμβασης.
Άρα η επέμβαση έγινε εντελώς
παράνομα και καταχρηστικά.

ΤΟ ΝΕΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
Στις 14-04-2013 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η Τακτική Γενική Συνέλευση του
Συλλόγου μας στο Πνευματικό Κέντρο Ρουμελιωτών,
όπου φιλοξενείται χρόνια
τώρα το γραφείο του.
Η προσέλευση ήταν –για
τα δεδομένα του Συλλόγου
μας– ικανοποιητικότατη. Αρχικά παρουσιάστηκαν από
την απερχόμενη Διοίκηση τα
πεπραγμένα και η οικονομική κατάσταση του Συλλόγου
(Απολογισμός Ισολογισμός).
Ακολούθως διαβάστηκε η
Έκθεση της Εξελεγκτικής
Επιτροπής η οποία συμφώνησε με τον Οικονομικό
Απολογισμό και βρήκε το
Σύλλογο απολύτως λογιστικά τακτοποιημένο.
Στη συνέχεια η Συνέλευση
ενέκρινε ομόφωνα τα Πεπραγμένα και απάλλαξε από
κάθε ευθύνη το απερχόμε-

νο Συμβούλιο. Ακολούθησε
μακροσκελής διάλογος με
τα πολλά, επίκαιρα και φλέγοντα που συζητήθηκαν να
είναι πολύ ενδιαφέροντα.
Τέλος εξελέγη νέο Δ.Σ. για
τη διετία 2013-2014.
Το νέο Δ.Σ. συγκροτήθηκε
σε Σώμα στις 22-04-2013 και
-προϊόν ομόφωνης απόφασης- έχει ως εξής:
Πρόεδρος και εκδότης
εφημερίδος «Κ.Ν.»:
Γραμματικός Αθανάσιος
Αντιπρόεδρος:
Στοφόρος Κωνσταντίνος
Γενικός Γραμματέας:
Παπανικολάου Παναγιώτης
Ταμίας:
Παπανικολάου Παρασκευή
Μέλη:
Μακρής Ιωάννης
(του Αθανασίου)
Μπάκας Δημήτριος
Μπάσιος Παναγιώτης

ΚΤΕΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Λ. Ανθούσας 24

Τηλ. 210-6666668
Κάθε μέρα 08:00 - 20:00
www.ikteopallinis.gr

Για τους συγχωριανούς έκπτωση 10%
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΑ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Απευθύνεται προς: Προοδευτικό Σύλλογο τα Καστέλλια, Σύλλογο
Γυναικών Καστελλίων, Πολιτιστικό Σύλλογο, Εταιρία Δωρικών και
Δρυοπικών Μελετών, Εκκλησιαστικό Συμβούλιο
Στην προσπάθεια ανάδειξης
του χωριού μας, της ιστορίας
και του πολιτισμού του, αλλά
και της ανάπτυξης της περιοχής προτείνω τη δημιουργία
ενός ιστορικού μονοπατιού, με
παράλληλη ανάδειξη μνημείων
και αρχαιοτήτων που υπάρχουν
στο χωριό μας.
Το σχέδιο ανάπτυξης
εναλλακτικού τουρισμού
Πρώτος σταθμός της γνωριμίας με το χωριό μας θα είναι
το Δημοτικό Σχολείο. Ήδη
ανακαινισμένο πρόσφατα, με
εύκολη πρόσβαση και χώρο για
πάρκινγκ, προσφέρεται για την
υποδοχή των επισκεπτών.
Στο ισόγειο του κτιρίου μπορεί να λειτουργεί αίθουσα ενημέρωσης με μόνιμες και περιοδικές εκθέσεις, με χάρτες του
χωριού, μακέτες κλπ και προτζέκτορα όπου θα προβάλλεται
σύντομο βίντεο με την ιστορία
του.
Παράλληλα με τη λειτουργία
της αίθουσας διαλέξεων, στο
άλλο τμήμα του επάνω ορόφου
μπορεί να διαμορφωθεί ένας
απλός ξενώνας με κουκέτες
που θα προορίζεται για ομάδες
επισκεπτών όπως ορειβατικοί
σύλλογοι, σχολεία, πρόσκοποι
κλπ.
Ο ξενώνας για κάποιους μήνες του χρόνου θα λειτουργεί
ως «Σπίτι της λογοτεχνίας»
όπου θα φιλοξενούνται δωρεάν
επαγγελματίες συγγραφείς και
μεταφραστές λογοτεχνίας από
την Ελλάδα, αλλά και από ολόκληρο τον κόσμο, κυρίως από
την Ευρώπη. Οι συγγραφείς και
οι μεταφραστές θα μπορούν
να φιλοξενηθούν στο «Σπίτι
της Λογοτεχνίας» για περιόδους από δύο εβδομάδες έως
τρεις μήνες. Μόνη υποχρέωση
η αναφορά στα βιβλία τους του
τόπου όπου εργάστηκαν (Καστέλλια).
Στο Δημοτικό σχολείο θα εργάζονται ένας ξεναγός και ένας
«υπεύθυνος φιλοξενίας» που
θα έχει τη φροντίδα του κτιρίου (2 θέσεις εργασίας).
Ο ξεναγός, μετά την πρώτη
ενημέρωση θα οδηγεί τους επισκέπτες στον πεζόδρομο της
γέφυρας, απ’ όπου θα ξεκινά ο
ιστορικός περίπατος στο χωριό.
Θα υπάρχει και η δυνατότητα
ξενάγησης σε διάφορες γλώσσες με ασύρματη συσκευή.
Στη συνέχεια οι επισκέπτες
θα ακολουθούν μονοπάτι που
θα τους οδηγεί στο μνημείο
των εκτελεσθέντων για τον Γοργοπόταμο. Κατόπιν θα κατηφορίζουν στο Μύλο (Παπαγεωργίου), όπου θα έχει διαμορφωθεί
Μουσείο. Το Μουσείο θα έχει
χώρο – αναφορά στην Εθνική
Αντίσταση και στα όσα συνέβησαν στην περίοδο της Κατοχής με φωτογραφικό υλικό,
προβολές βίντεο κλπ. Παράλληλα θα λειτουργεί ως θεματικό
μουσείο για τους Νερόμυλους.
Ο μύλος θα λειτουργεί κανονικά και θα δίνεται η δυνατότητα
στους επισκέπτες να συμμετέχουν στη διαδικασία. Θα λειτουργούν και ειδικά εργαστήρια για παιδιά.
Στο χώρο θα υπάρχει πω-

λητήριο παραδοσιακών προϊόντων που θα το λειτουργεί ο
Σύλλογος Γυναικών και κυλικείο.
Παράλληλα ο χώρος προς το
ποτάμι θα διαμορφωθεί σε μικρό καλοκαιρινό θέατρο όπου
θα υπάρχει η δυνατότητα για
φιλοξενία εκδηλώσεων.
Στο Μύλο για να λειτουργήσει
ολοκληρωμένα θα χρειαστούν
άλλα τέσσερα άτομα ως προσωπικό (4 θέσεις εργασίας).
Το μονοπάτι θα ανηφορίζει
προς το μέρος όπου σώζονται τμήματα από τα Κυκλώπεια τείχη. Όλες οι σωζόμενες
αρχαιότητες θα καθαριστούν
και θα αναδειχθούν. Θα τοποθετηθούν και κατατοπιστικές
πινακίδες. Εκεί θα γίνεται ξενάγηση στην αρχαία ιστορία του
τόπου.
Η πρώτη διαδρομή θα ολοκληρώνεται στο Νεκροταφείο
και στη Βυζαντινή Εκκλησία του
χωριού.
Όσοι το επιθυμούν θα μπορούν να κάνουν ένα γύρο του
χωριού, ενώ οι υπόλοιποι θα
μπορούν να ανέβουν στο βουνό και να ξεναγηθούν στο Παλιοκαστέλλι.
Σε συνεργασία με τους επαγγελματίες του χωριού μπορεί
να ετοιμάζεται (κατόπιν παραγγελίας) ένα ρουμελιώτικο
τραπέζι, όπου οι επισκέπτες θα
έχουν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν τις παραδοσιακές γεύσεις της περιοχής.
Τα έργα
Τα έργα που πρέπει να γίνουν:
-Διαμόρφωση του χώρου του
σχολείου
-Χάραξη του μονοπατιού

-Διαμόρφωση του Μύλου
-Καθαρισμός και ανάδειξη
αρχαιοτήτων
Προσωπικό
Πέρα από όσους αναφέραμε θα χρειαστεί ακόμη να
εργαστούν κι άλλα άτομα στη
διεύθυνση, στο συντονισμό
και στην προώθηση αυτής της
δράσης:
-Ένας διευθύνων σύμβουλος
-Οικονομικός διευθυντής
-Ένας υπεύθυνος δημοσίων
σχέσεων
-Ένας υπεύθυνος για έλεγχο
των χώρων
-Ένα άτομο για γραμματειακή
υποστήριξη
(5 θέσεις εργασίας)
Παράλληλα για την πραγματοποίηση των έργων θα εργαστούν αρκετοί Καστελλιώτες
όλων των ειδικοτήτων.
Οργάνωση
Υπεύθυνος για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του
προγράμματος θα είναι ο φορέας που θα δημιουργηθεί από
όσους συνεργαστούν. Θα διοικείται από Συμβούλιο το οποίο
θα απαρτίζεται από εκπροσώπους των φορέων που συμμετέχουν.
Συνεργασίες
Για την υλοποίηση όλου αυτού του σχεδίου θα χρειαστεί
η συνεργασία και με ιδιώτες
–συμβούλους που θα αναλάβουν τον σχεδιασμό, την εξεύρεση χρηματοδότησης κλπ.
Διαβούλευση
Η πρόταση αυτή είναι το αρχικό υλικό για μια διαβούλευση
των φορέων του χωριού μας.
Είναι ανοικτή σε αλλαγές και
προσθήκες.
ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΟΦΟΡΟΣ

ΒΩΞΙΤΕΣ: Η ΠΛΗΓΗ

(Συνέχεια από τη σελίδα 1)
και επειδή όλες οι αρμόδιες Αρχές αρνήθηκαν την παροχή άδειας
για επιφανειακή εξόρυξη, έλαβαν κάποια άδεια -αντιστάσεως μη
ούσης και ύστερα από τις υποτονικές αντιδράσεις μιας Κυβέρνησης που προσπαθεί να στηρίξει τη Χώρα για να σταθεί στα πόδια
της- και ετοιμάζονται να λεηλατήσουν επιφανειακά το κεφαλάρι
«Αλεφαντάκια» του Χωριού μας.
Καστελλιώτες! Μην τους αφήσετε! Αντισταθείτε με όλα τα
νόμιμα μέσα! Σταθείτε τούτη τη φορά ενωμένοι, γιατί η επικείμενη καταστροφή θα είναι τελειωτική για το Χωριό μας. Μη διστάζετε στην απειλή τους ότι θα απολύσουν τους εργαζόμενους
στα μεταλλεία συγχωριανούς μας. Μας παίρνουν ένα σπίτι και σε
αντάλλαγμα μας δίνουν ένα καρβέλι ψωμί. Καστελλιώτες όπου
γης, Αντισταθείτε!

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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ΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΗ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΟΔΗ
Χρόνια πολλά σε όλους!
Ήταν ένα ξεχωριστό Πάσχα
στα Καστέλλια. Δε ήταν μόνο
ο καιρός και η πανέμορφη
φύση γεμάτη χρώματα και
ευωδιές, αλλά και τα όσα
ωραία ζήσαμε: Και γλέντια,
και βόλτες, και παιχνίδια και
μεζέδες, αλλά και αγώνες και
βιβλία, και... και...
Δεν ξέρω από που ν’ αρχίσω και που να τελειώσω.
Έτσι λέω να πάω αντίστροφα και να ξεκινήσω από τη
Τρίτη του Πάσχα, όπου η
Επιτροπή Αγώνα Κατοίκων
είχε καλέσει σε συνάντηση
στην Αλεφάντω, την περιοχή
της Γκιώνας που πρόσφατα
γλίτωσε από τα... δόντια της
S & B την ύστατη στιγμή.
Στην Αλεφάντω
Οι αγώνες των Καστελλλιωτών και η δυναμική στάση
κάποιων συμπατριωτών μας
(σε συνδυασμό με τεκμηριωμένες απόψεις και επιστημονική γνώση) οδήγησαν σε μια
πρώτη νίκη. Δεν επετράπη
στην εταιρία που λυμαίνεται
από τη δεκαετία του 30 την
περιοχή έχοντας προκαλέσει
ανυπολόγιστες καταστροφές
στο περιβάλλον να συνεχίσει
το... έργο της πάνω από το
χωριό μας. Δεν θα μπορέσει
να αποψιλώσει το δάσος και
να δημιουργήσει μια κυριολεκτικά εκρηκτική και επικίνδυνη κατάσταση για περιοχές
του χωριού μας...
Έτσι βρεθήκαμε εκεί για
έναν ενημερωτικό περίπατο
και σκεφτήκαμε να το καθιερώσουμε (μάλλον κάθε πρώτο Σάββατο του Μαΐου) ως
μέρα συνάντησης, που θα
συνδυάζει τους αγώνες για
την προστασία του περιβάλλοντος, με τη γνωριμία με τον
τόπο μας και τα βουνά του,
αλλά και με το γλέντι.
Βάλαμε τα χρωματιστά
μας μπαλόνια, απολαύσαμε
μια θέα που σου κόβει την
ανάσα και κάναμε ένα ακόμη
βήμα...
Μεταλλεία
ή… τσιπουράδικο;
Μια ωραία ιδέα έριξε ο…
σώγαμπρος Λάμπρος Φίλιος:
«Ανέβηκα σήμερα στην Αλεφάντω, και ξετρελάθηκα...
Εκεί πρέπει να γίνει τουριστικό περίπτερο του Δήμου και
να μαζευόμαστε να πίνουμε
τσίπουρα και να γλεντάμε...
και να φέρνουμε τους φίλους
μας απ’ όλη την Ελλάδα και
να μαγεύονται...»
Προσυπογράφουμε!
Χορευτικό
Το πρωί της Δευτέρας του
Πάσχα απολαύσαμε το χορευτικό του Πολιτιστικού μας
Συλλόγου. Μικρά και μεγάλα
παιδιά που μας συγκίνησαν
και μας έδωσαν χαρά κρατώντας ζωντανή την παράδοση
του τόπου μας. Παραφωνία
όσοι Καστελλιώτες προτίμησαν το… καφενείο αντί του
χορού.
Αερόστατα
Ακόμη μια φορά τηρήθηκε και το έθιμο με τα αερόστατα. Με βάση εκτόξευσης
το προαύλιο του σχολείου,
έφτασαν τόσο ψηλά που

πάψαμε να τα βλέπουμε.
Σύλλογος Γυναικών
Εκεί στο προαύλιο της εκκλησίας και ο Σύλλογος Γυναικών με κεράσματα –γλυκά και κόκκινα αυγά– αλλά
και με τα λαχταριστά χειροποίητα προϊόντα που φτιάχνουν οι γυναίκες του χωριού
μας και έγιναν για μια ακόμη
φορά ανάρπαστα!
Στο σχολείο λειτούργησε
και μια ακόμη σημαντική έκθεση φωτογραφίας. Ο Σύλλογος Γυναικών συγκέντρωσε με υπομονή και μεράκι
πλούσιο φωτογραφικό υλικό
που πιστεύω πως κάποια
στιγμή θα έπρεπε να εκδοθεί σε Λεύκωμα που θα ήταν
απόκτημα για όλους τους
Καστελλιώτες!
Καραγκιόζης
Το βράδυ της Δευτέρας ο
Πολιτιστικός Σύλλογος είχε
ετοιμάσει μια παράσταση
Καραγκιόζη που απόλαυσαν
μικροί και μεγάλοι. Επίκαιρη
και διασκεδαστική ήταν μια
ευχάριστη νότα για τις ημέρες του Πάσχα.
Του νεκρού αδερφού
Το απόγευμα της Δευτέρας του Πάσχα στο Δημοτικό Σχολείο Καστελλίων, είχα
τη χαρά να βρεθώ ανάμεσα
σε πολλούς συγχωριανούς
και συγγενείς, να συζητήσουμε, να θυμηθούμε με αφορμή
την παρουσίαση του βιβλίου “Του νεκρού αδερφού
-41 Γράμματα από το μέτωπο του Εμφυλίου”, που
διοργάνωσε ο Προοδευτικός
Σύλλογος «Τα Καστέλλια».
Πέρα από το ίδιο το βιβλίο
που είναι πραγματικά ένα
κομμάτι από τη ζωή αγαπημένων ανθρώπων, τα όσα
ακούστηκαν στην αίθουσα
του παλιού σχολείου, η συγκίνηση που περίσσευε, όσα
ειπώθηκαν αλλά και όσα δεν
ειπώθηκαν, έκαναν το Πάσχα ξεχωριστό... Μιλήσαμε
για εκείνα τα πράγματα που
συνήθως δεν μιλάμε. Χωρίς
εμπάθεια, αλλά με τη γλώσσα της αλήθειας...
Τον τόνο έδωσε ο Χαράλαμπος Στοφόρος στον οποίο
και είναι αφιερωμένο το βιβλίο. Μια ζεστή ομιλία που
δεν δίστασε να θέσει το
δάχτυλο επί τον τύπον των
ήλων...
Ο Μίμης Χαλατσάς, γνωστός συγγραφέας, ιστορικός και δικηγόρος, έθεσε την
ιστορική διάσταση του βιβλίου, αλλά μίλησε και για την
προσωπικότητα του Κώστα
Ν. Στοφόρου όχι μόνο όπως
παρουσιάζεται μέσα από
την αλληλογραφία του, αλλά
και όπως ήταν πραγματικά...
Η ιστορικός Βασιλική Λάζου,
που μας τίμησε με την παρουσία της έκανε μια σύντομη και μεστή παρέμβαση.
Όπως και ο συγχωριανός
Ιωάννης Μακρής που μας
θύμισε τα όσα είπε ο Μακρυγιάννης...
Πολλοί ήταν εκεί και η κουβέντα μας συνεχίστηκε ως
αργά στο καφενείο του χωριού, μέσα στη νύχτα που
άλλαζε σιγά- σιγά...
Σημαντικό και το γεγονός
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ότι στην εκδήλωση βρεθήκαν
μαζί και οι τρεις Σύλλογοι του
χωριού, αφού τόσο ο Πολιτιστικός Σύλλογος, όσο και ο
Σύλλογος Γυναικών συνέβαλαν σημαντικά στην επιτυχία
της εκδήλωσης.
Κυριακή του Πάσχα
Την Κυριακή του Πάσχα οι
μυρωδιές των λουλουδιών
σκεπάστηκαν από την τσίκνα των αρνιών. Πίτες, συκωταριές, κοκορέτσια ήταν
το ορεκτικό, έτσι που στα
τραπέζια να φτάσουμε χορτασμένοι.
Μεγάλη Εβδομάδα
Το βράδυ της Ανάστασης
μια μικρή –απρόβλεπτηβλάβη εμπόδισε να ακούσουμε το Χριστός Ανέστη από
τα μεγάφωνα. Προσωπικά
βρήκα πιο κατανυκτική την
ατμόσφαιρα. Κάποιοι ωστόσο έσπευσαν, χωρίς να ενημερωθούν να πουν τον…
κακό τους λόγο.
Μήπως θα έπρεπε κάποια
στιγμή να αρχίσουμε να λέμε
και κανένα «μπράβο» οι Καστελλιώτες αντί να γκρινιάζουμε για όλους και για όλα;
Λέω να κάνω την αρχή λέγοντας ένα μπράβο στον παπα-Κώστα που συνεχίζει την
παράδοση άξιων ιερέων του
χωριού μας με προσφορά
εντός και εκτός εκκλησίας.
Να πω και για τον όμορφο
επιτάφιο, για τον φροντισμένο εξωτερικό χώρο της
εκκλησίας με τα πολύχρωμα
λουλούδια και για τη συνολική παρουσία του ανθρώπου
που είναι έτοιμος να ακούσει, να ενημερώσει και να συζητήσει…
Μια νέα Καστελλιώτισσα
ζωγράφος
Η Άρτεμις Τσακνιά (κόρη
του Δήμου Τσακνιά και της
Νάντιας Βαλαβάνη) παρουσίασε έργα της στο χώρο
τέχνης Δια Δύο –μαζί με τη
Φανή Αχειμάστου– σε μια
έκθεση που διήρκεσε από 27
Απριλίου ως 1 Ιουνίου.
Οι δυο ταλαντούχες ζωγράφοι επισημαίνουν πως
μέσω των έργων τους επιδιώκουν την κατάθεση της
αλήθειας και της πραγματικότητας μέσα από μια άλλη
οπτική. Ο καθένας από μας
μέσα στην καθημερινότητα
ονειρεύεται, αναζητά, δημιουργεί και φτιάχνει τον δικό
του καμβά που παίρνει υπόσταση και ζωντανεύει...
Νάντια Βαλαβάνη
Έστω και εξ… αγχιστείας τα Καστέλλια έχουν μπει
πια στη Βουλή. Η Νάντια
Βαλαβάνη αν και βουλευτής
Β΄ Αθήνας (με τον ΣΥΡΙΖΑ)
ενημερώνεται για τα θέματα
του χωριού και όπου χρειαστεί –όπως στην περίπτωση
της Αλεφάντως- θέτει τα ζητήματα στη Βουλή αλλά έρχεται και στο χωριό μας για
να ενημερώσει και να ενημερωθεί…
Αλήθεια η Φωκίδα έχει βουλευτή; Γιατί ούτε τον (την)
είδαμε, ούτε τον (την ) ακούσαμε…
ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΟΦΟΡΟΣ

ΨΗΦΙΣΜΑ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ
ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ Ν.ΦΩΚΙΔΟΣ
Σήμερα, 23 Μαρτίου 2013, συγκεντρωθήκαμε στο χωριό
μετά από πρόσκληση της επιτροπής που συγκροτήθηκε στη
Συνέλευσή μας στις 9/3/2013.
Ενημερωθήκαμε αναλυτικά για τα πραγματικά γεγονότα, με
πλήρη στοιχεία, για το τι συνέβη και προέκυψε η καταστροφή
της Τσούκας του Άι Βασίλη και τον απαράδεκτο και προκλητικό τρόπο με τον οποίο προσπάθησαν να καταστρέψουν την
Αλεφάντω, την ανάκληση της απόφασης και το ιστορικό.
Ενημερωθήκαμε από την επιτροπή για τις συναντήσεις της
με τις υπηρεσίες, τον Δήμαρχο και τον Αντιπεριφερειάρχη Φωκίδας στην Αμφισσα, κατά την επίσκεψή τους για την επίδοση
του ψηφίσματος της Συνέλευσης και των 578 υπογραφών συγχωριανών μας που το συνόδευαν.
Ενημερωθήκαμε για την προσπάθεια δημοσιοποίησης των
προβλημάτων μας, την αναζήτηση συμμάχων και την κατάθεση
ερώτησης στη Βουλή των Ελλήνων με βάση το ψήφισμά μας.
Εγκρίνουμε τις ενέργειες της επιτροπής και εκφράζουμε την
αμέριστη στήριξή μας σε αυτήν.
Εμμένουμε στις απαιτήσεις και εκτιμήσεις μας που εκφράζουμε με το ψήφισμα της 9/3/2013 και καλούμε όποιον θίγεται
να αποδείξει με πράξεις το αντίθετο.
Απαιτούμε την άμεση έναρξη αποκαταστάσεων όλων ανεξαιρέτως των τόπων εξόρυξης που ανήκουν στην περιφέρεια
του χωριού μας, αλλά και σε όλη τη Φωκίδα.
Απαιτούμε να εκπέσουν οι εγγυητικές και τα χρήματα να δοθούν για αποκατάσταση όπως επιβάλλεται.
Απαιτούμε να μην ξαναδοθεί άδεια επιφανειακής εκμετάλλευσης και να ανακληθούν όσες έχουν δοθεί σε όλη την περιοχή.
Απαιτούμε να ανακληθούν όλες οι άδειες εξόρυξης που
έχουν δοθεί χωρίς στη Μ.Π.Ε. να έχει ληφθεί υπόψιν το πρόβλημα του επηρεασμού των νερών, υπογείων και επιφανειακών, και η υδροοικονομία.
Απαιτούμε να ανακληθούν όλες οι άδειες εξόρυξης στις
οποίες η Μ.Π.Ε. ή και η τεχνική έκθεση έχουν συνταχθεί με
ψεύτικα στοιχεία.
Απαιτούμε από τους αρμόδιους να εξετάσουν τις ευθύνες
του καθένα, ανεξάρτητα από τη θέση του ή εκμεταλλευόμενος
τη θέση του ή το αξίωμά του, που με τις πράξεις του ή με τις
παραλήψεις του συνετέλεσε στην μέχρι τώρα καταστροφή ή
και προσπάθησε να προκαλέσει μεγαλύτερη.
Αποφασίζουμε τις περαιτέρω ενέργειες για να διασφαλίσουμε για πάντα ότι το θέμα της Αλεφάντως δε θα επανέλθει
και ορίζουμε τη μέρα της Πρωτομαγιάς, μέρα λαϊκής ενωτικής

Πρωτομαγιά. Πλέον και η «ημέρα της Αλεφάντως».
Από τη συγκέντρωση στις 7-5-2013

γιορτής, σαν μέρα και της Αλεφάντως, με συγκέντρωση κάθε
χρόνο στον τόπο όπου ήταν να γίνουν οι εξορύξεις.
Αποφασίζουμε ενέργειες οι οποίες θα αναδείξουν το πρόβλημα καταστροφής των νερών, και θα προστατέψουν τον
τόπο από την εξαφάνισή τους λόγω των γεωτρήσεων και των
εκμεταλλεύσεων.
Ζητούμε από τον Πρόεδρο και το Τοπικό Συμβούλιο εντός
εύλογου χρονικού διαστήματος πέντε εβδομάδων να έχουν
στο κοινοτικό γραφείο τα τοπογραφικά με τις θέσεις των γεωτρήσεων, τα βάθη τους, τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και την Τεχνική Έκθεση που τη συνοδεύει.
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ.
ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ, 23/3/2013
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