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Ταχ. Γραφείο
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Ζητάμε την οικονομική ενίσχυση όλων
προκειμένου να συνεχίσουμε την έκδοση 

των «Καστελλιώτικων Νέων»

Και ο χορός καλά κρατεί. Ανοίξαμε 
«ανομή» όπως θά 'λεγαν οι παλιότεροι 
και δεν μπορούμε να κάμουμε αλλιώς, 
μας πήρε ο κατήφορος.
Γιατί αυτοί και όχι κι εμείς; Με το δί-

κιο τους παραπονέθηκαν οι σωφεραίοι. 
Από πού ν’ αρχίσουμε; Οι παλιότεροι θα 
θυμούνται με νοσταλγία τον «Ατρόμητο» 
με το Γιάννη Προβιά οδηγό και συνοδη-
γό τον Μπαρμπα-Θανάση τον Τσακνιά. 
Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο του Χωριού 
μας. Επιβατηγό και φορτηγό μαζί, εξυ-
πηρετούσε τη γραμμή Καστέλλια-Λαμία 
τρεις φορές την εβδομάδα, με την ασύλ-
ληπτη για την εποχή εκείνη ταχύτητα των 
τεσσάρων ωρών και επακολούθησε ο 
αντιπερισπασμός. Μπήκαν στο συγκοι-
νωνιακό χορό και οι «Μητσιάδες» με το 
ολοκαίνουργιο φορτο-επιβατηγό αυτο-

κίνητο τους, που έκανε όλες τις μεταφο-
ρές, κάπου εκεί γύρω στα χίλια εννια-
κόσια τριάντα, με οδηγό τον αείμνηστο 
Μήτσο Ανδριτσόπουλο και συνοδηγό 
τον Κυριαζομήτσο.
Από εκεί και κάτω, ο συγκοινωνιακός 

πληθωρισμός δεν είχε σταμάτημα. Ο 
Μπαρμπα-Θανάσης ο Τσακνιάς με συ-
νιδιοκτήτη και οδηγό το Σωτήρη Κωτσί-
κη, προχώρησαν και στη λεωφορειακή 
εξυπηρέτηση και η συνέχεια ήταν ανα-
πόφευκτη. Σειρές ολόκληρες πια επαγ-
γελματιών οδηγών συνέχισαν με όλα τα 

είδη αυτοκινήτων: Ο Θανάσης Σκουρ-
τιάς, ο Ηλίας Τσακνιάς πρώτοι, για να 
φανεί μέσα στην Κατοχή ο Πανουργίας 
Ι. Παπαϊωάννου, κρατώντας τη συγκοι-
νωνιακή γραμμή Αθήνα-Λάρισα και 
μαζί του όλοι οι Παπαγιανναίοι, ο Πα-
νουργίας Π. Παπαϊωάννου, ο Πανουρ-
γίας Αντ. Παπαϊωάννου, ο Γιάννης Π. 
Παπαϊωάννου, ο Ευρυπίδης Σταθόπου-
λος, ο Ηλίας Ζεΐνης και μεταγενέστερα 
να πάρουν τη σκυτάλη οι ταξιτζήδες: ο 
Δήμος Αποστολόπουλος, ο Παναγιώ-
της Λέζας, ο Γιώργος ο Μάνταλος κλπ. 

Παράλληλα μπήκαν στο χορό άλλοι ως 
οδηγοί στα Μεταλλεία του Βωξίτη, άλλοι 
ως ιδιώτες φορτηγοί, ο Σωτήρης Κωτσί-
κης, ο Μήτσος ο Παπαϊωάννου, ο Μή-
τσος ο Μπάκας, ο Λάμπρος ο Κόλλιας, 
ο Θεμιστοκλής Σκουρτιάς, ο Μήτσος ο 
Στεργιοπουλος που με μεγάλη νταλίκα 
όργωνε την Ευρώπη και τη Μέση Ανατο-
λή,  για  να  συνεχίσουν  οι  νεώτεροι,  ο 
Δημήτρης Δελμούζος και οι σύγχρονοι 
του.
Είναι πολύ πιθανόν να παραλείψαμε 

και μερικούς. Ας μας συγχωρήσουν. 
Πάντως στον τομέα αυτόν η συνεισφο-
ρά και η συμβολή των συγχωριανών μας 
επαγγελματιών οδηγών, υπήρξε τόσο 
μεγάλη, όχι μόνο για το Χωριό μας, μα 
για ολόκληρη την περιφέρεια.

Χ.-

ΣΩΦΕΡΑΙΟΙ
ΤΟ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΑΣ

(Συνέχεια στη σελίδα 6)

ΤΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ 
ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΑΣ
Γιορτάζουμε σήμερα με ανάμικτα συναισθήματα υπερηφάνει-

ας αλλά και συνέπειας στο χρέος με μεγάλη επιτυχία τα πενήντα 
χρόνια της εφημερίδας μας. Πενήντα ολόκληρα χρόνια! Σκέψη 
τη σκέψη, συνεργασία τη συνεργασία, φύλλο το φύλλο, που συνά-
θροισαν έναν αριθμό: 244 φύλλα! Αυτός ο αριθμός έκλεισε σε μια 
μικρή αριθμητική παρένθεση όλα τα χαρακτηριστικά της φυσιο-
γνωμίας του Χωριού μας. Την κοινωνική του μορφή, την δραστη-
ριότητα του, την πολιτιστικότητά του, την ιστορική του δομή, τις 
ενοράσεις του. Με φωτογραφίες, χρονογραφήματα, με ιστορικά 
κείμενα, λαογραφικές και καλλιτεχνικές σελίδες, με καταγραφή 
της επικαιρότητας. Μια φωνή που μίλησε με το δικό της χρώμα 
για τη δική της ζωή, που ίσως να μην τα ’πε όλα, αλλά μέσα από 
τις απόκρυφες κυψέλες των πνευμόνων της, σήκωσε από δίμηνο 
σε δίμηνο περίπου όλους τους τόνους και τις λεπτομέρειες για την 
φωνητική της ολοκλήρωση. Την αναμένει ένα μέλλον ανοιχτό, με 
αστείρευτες πηγές, με ρίζες που απομυζούν θετικά από το πλού-
σιο και ανεξάντλητο υπέδαφος του Χωριού μας.
Γιορτάζοντας τα πενήντα χρόνια από την γέννησή της, συνεχί-

ζει το έργο της όχι με την ευχή, αλλά με την βαθιά πίστη και την 
πεποίθηση: Η ζωή της να είναι, όση και η ζωή του Χωριού. Τα 
πενήντα αυτά χρόνια που προσπάθησε να απεικονίσει την μορφή 
του, την γέμισαν όνειρα, έτσι ώστε από γενικά σε γενικά να εδραι-
ώνεται πια με την σκυτάλη που πήρε και να τροφοδοτείται από 
πίνακες, περιγραφές, λαογραφικά, ανεκδοτολογία, ποίηση, διηγή-
ματα, επικαιρότητα και να σαρκώνει την φωνή της, την δική μας 
φωνή μέσα στο χρόνο.
Η αντικειμενική αποτίμηση των πενήντα χρόνων της ζωής της, 

την κάνουν δίκαια να γιορτάζει και να ελπίζει σήμερα στη φωνή 
της, που δεν θα πρέπει να χαθεί ποτέ, μαζεύοντας όλους του Κα-
στελλιώτες γύρω της.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
Του Δ.Σ. του Συλλόγου μας

για τα 50 χρόνια
κυκλοφορίας της Εφημερίδας μας
Με τη συμπλήρωση πενήντα χρόνων της κυκλοφορίας 

της εφημερίδας μας «Καστελλιώτικα Νέα» το Δ.Σ. του Συλ-
λόγου μας χαιρετίζει όλους τους Καστελλιώτες όπου γης, 
καθώς και τους γαμπρούς και τις νύφες του Χωριού μας 
και όλους τους πολυπληθείς φίλους του, με την ευχή της 
οικονομικής ενισχύσεως της για να μπορέσει να συνεχίσει 
την κυκλοφορία της αμείωτη και αποτελεσματική, συμ-
βάλλοντας πρωτίστως στη συνοχή των Καστελλιωτών, 
αλλά και στην πρόοδο του Χωριού μας.

Ο Πρόεδρος
Αθανάσιος Γραμματικός

Ο Γραμματέας
Παναγιώτης Ευθ. Παπανικολάου

Τα μέλη:
Βίκυ Αλ. Παπανικολάου-Καραγιώργου,

Κων/νος Ευθ. Στοφόρος, Παναγιώτης Θ. Μπάσιος,
Ιωάννης Αθ. Μακρής, Δημήτριος Π. Μπάκας

Δεν είναι απλώς απαρά-
δεκτο, αλλά και εγκληματι-
κό κάθε καλοκαίρι το Χωριό 
μας να μένει χωρίς νερό και 
να λέμε το «νερό-νεράκι». Το 
φταίξιμο και τα λάθη ξεκινούν 
από πολύ μακρυά. Όταν 
αποφασίστηκε η ύδρευση 
του Χωριού μας από τα επι-
τόπια νερά με σειρά υδρομα-
στεύσεων και η θεμελίωση 
της δεξαμενής, δεν ελήφθη 
καμιά πρόνοια για την μελλο-
ντική επάρκεια της υδροδό-
τησης του.
Ήδη από τα πρώτα χρόνια 

άρχισε η καλοκαιρινή έλλει-
ψη. Τέλος αποφασίστηκε η 
ενίσχυση της ύδρευσης του 
και από τα νερά του «Κεφα-
λόβρυσου» της Καλοσκοπής, 
παρά τις διχογνωμίες και τις 
διαφόρων ειδών αντιδράσεις, 
τελικά οριστικοποιήθηκε η 
παροχή.
Από εκεί και κάτω όλα έγι-

ναν με απαράδεκτη προχει-
ρότητα και σπουδή, για να 
καταλήξει η παροχή σε μαρ-
τύριο. Τα λάθη απανωτά. 
Λανθασμένη ξεκίνησε η αρχι-
κή μελέτη, αφού μάλλον από 
άγνοια του μελετητή, δεν 
ελήφθη πρόνοια κατά πρώτο 
λόγο ούτε του διαμετρήματος 
και της χωρητικότητας των 
υδροσωλήνων (αφού παρα-
κάτω μάλιστα τα φρεάτια 
θεμελιώθηκαν μάλλον στην 
τύχη και κατά τρόπο εμπει-
ρικό και όχι τεχνικό), ούτε -το 
σπουδαιότερο, προφανώς 
και εδώ από πλήρη άγνοια- 
αντιμετωπίσθηκε η ροή του 
νερού στις μεγάλες κλίσεις 
της διαδρομής, ώστε να γίνει 
ελικοειδής η σωλήνωση για 
την αποφυγή της μελλοντι-
κής δημιουργίας κρυστάλλων 
από την κάθετη πτώση του, 

με αποτέλεσμα να έχουμε με 
την αναπόφευκτη δημιουργία 
τους, πλήρη έμφραξη των 
αγωγών του νερού και το Χω-
ριό το καλοκαίρι να λυσσάει 
στη δίψα και στην απλυσιά.
Πέραν όλων των άλλων, 

γενήκαμε και όνειδος στους 
φιλοξενουμένους παραθερι-
στές του Χωριού μας. Με την 
επιστημονική παρεμβολή του 
συμπολίτη μας καθηγητή κου 
Τάκη Παπανικολάου, δόθηκε 
τεχνική λύση, η οποία όμως 
και λόγω της μικρής διαμέ-
τρου των αγωγών, δεν στά-
θηκε αποδοτική της ροής του 

νερού από το φράξιμο των 
κρυστάλλων. Κι έτσι το Χωριό 
έμενε σταδιακά και κατά χρο-
νικά διαστήματα χωρίς νερό.
Για τη θεραπεία υπάρχει 

λύση; Και βέβαια υπάρχει: 
Η θεμελίωση και μιας άλλης 
δεξαμενής μεγάλης χωρητι-
κότητος, παράπλευρα με την 
υπάρχουσα και η αντικατά-
σταση των αγωγών με σω-
λήνες μεγαλυτέρου διαμετρή-
ματος για την απρόσκοπτη 
ροή του νερού και την καλο-
καιρινή επάρκεια του.
Το λόγο έχει ο κος Δήμαρ-

χος Δελφών, που είναι και 
κατά το μισό Καστελλιώτης.

ΠΑΛΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ

Το Χωριό μας είχε την καλή τύχη, 
μετά το μαρασμό της σηροτροφίας 
που καλλιεργούσε επί αιώνες, να 
αλλάξει και να καταγίνει με την 
παραγωγή του καπνού. Αναζήτησε 
καπνοχώραφα, ξεστρεματίζοντας 
τον κάμπο της Γραβιάς τον κατα-
σκεπασμένο με τη θαμνώδη δρυ 
(ντούσκα - ρόγγια - ρουπάκια) και 
ακόμα-ακόμα και να μεταφερθεί 
και το Χωριό στον τόπο αυτό της 
παραγωγής. Έτσι η καπνοκαλ-
λιέργεια έδωσε την οικονομική 
ευμάρεια στους Καστελλιώτες να 
σπουδάσουν τα παιδιά τους.
Έχοντας τις μεγάλες πνευμα-

τικές καταβολές από την εποχή 
του Βυζαντίου και της Τουρκοκρα-
τίας, έφτασε στο σημείο, ώστε ο 
ένας στους τρεις Καστελλιώτες 
να έχει πτυχίο Ανωτάτης Σχολής. 
Και γέμισε ο τόπος επιστήμονες 
λογής-λογής και μορφωμένους, 
με Καστελλιώτες στρατηγούς, για-
τρούς, μηχανικούς, δικηγόρους, 
εμπόρους και επιχειρηματίες, 
σκορπισμένους σ’ ολόκληρη την 
Ελλάδα (κάποτε μετρήσαμε πενή-
ντα δύο γιατρούς). Αλλά «ουδέν 
καλόν αμιγές κακού». Αυτή η αιμο-
ραγία των νέων Καστελλιωτών στις 

ΟΙ ΝΕΟΙ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΕΣ
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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

Τρύγος
Με τα πανέρια με ποδιές
με τρυγολόγους με γιδιές,
(θυμάμαι και τα νοσταλγώ)
τέτοια εποχή τέτοιον καιρό,
εμπαίναμε στον τρύγο
θυμάμαι λίγο - λίγο.

Επλένονταν τραπεζονιές
μοσκοβολούσαν οι γιδιές
για μούστο απ’ τ’ αμπέλια,
με κάλανο στ’ αυλάκια
(νοικοκυριά μεράκια)
φούσκωναν τα βαρέλια,
φουρτούνες και μπελάδες
έγνοια σε κάθε μέρος
(πόλεμος — τρύγος — θέρος)
εφούσκωναν κι οι κάδες.

Σαν τα μερμήγκια, χωριανοί,
γραμμή - γραμμή ολοΐσια
χωρίς ψωμί χωρίς φαΐ
στις «ράχες» στα «γραβίσια»
στα «βύσσαλα» αρχινώντας
τρυγώντας, τραγουδώντας
νέοι παιδιά κοπέλλες,
κόβαμε κρεματζέλες
(σταφύλια διαλεχτότερα
πούηταν για παρεκότερα)
κοσμάδια, ασπρούδες, γαλανά,
γριπιώτικα και ραζακιά.

Κι εμείς οι πιο μικρότεροι
εμείς που δεν τρυγούσαμε
(χαρά μας και πνοή μας
η ίδια η ζωή μας)
με στούμπους όλο ρόζια
—μας βγαίνανε τά κόζια—
στις κάδες τα στουμπούσαμε.

Ο μούστος απ’ τ’ αμπέλια
εκουδαλιόταν με τα ζα
έβραζε στην τραπεζονιά,
τον ρίχναν στα βαρέλια.

Κι οι μάνες μούστο πιάνανε
τα πετιμέζια φτιάνανε
κουρκούτες σουτζουκάκια
πιατέλες πιατελάκια.

Κι όσο ν’ ανοίξουν τα κρασιά
το κρασοπανηγύρι
—ν’ ανοίξουνε οι πύροι—
πιάναν απ’ την τραπεζονιά
κόκκινο τσιπουρίτη
(κόκκινο κουτελίτη)
για νιές για παληκάρια,
για γέρους για γριές,
μέχρι τα γιοματάρια
πέρα ως τις γιορτές.

Α. ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΗΣ

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Η Μαρία Ευστ. Αγαπητού 

και ο Δημήτρης Κοντολάτης 
απόκτησαν το πρώτο τους 
παιδί. Μια χαριτωμένη κόρη. 
Ευχόμαστε να τους ζήσει.

ΓΑΜΟΙ
- Η Μαρία Ευστ. Αγαπητού 

και ο Δημήτρης Κοντολάτης 
εκ Γραβιάς ετέλεσαν πολιτι-
κό γάμο στο Δημαρχείο Γρα-
βιάς στις 3 Σεπ. 2013.

- Η Ζωή Ν. Μανανά και ο 
Αθανάσιος Ραμμογιαννόπου-
λος παντρεύτηκαν το Σάβ-
βατο 21 Σεπτεμβρίου 2013 
στον Ι.Ν. Ευαγγελισμός της 
Θεοτόκου του Χωριού μας.
Ακολούθως οι νεόνυμφοι 

παρέθεσαν σε δεξίωση στο 
κτήμα «Κλέτσα». Συγγενείς 
και φίλοι και οι δύο οικογέ-
νειες των νεονύμφων από-
λαυσαν μια θαυμάσια βραδιά 
συμμετέχοντες στην ευτυχία 
του ζευγαριού.
Τους ευχόμαστε να ζήσουν 

ευτυχισμένοι.              Α.Ι.Γ.

ΘΑΝΑΤΟΙ
- Στις 7 Αυγούστου 2013 

απεβίωσε στην Ν. Σμύρνη 
και κηδεύτηκε ο υποπτέραρ-
χος ε.α. Ευθύμιος Ν. Κόλ-
λιας.

- Στις 15 Ιουλίου 2013 απε-

βίωσε η Μαρία Α. Σοβαντζό-
γλου ετών 92.

- Στις 14 Αυγούστου 2013 
απεβίωσε και κηδεύτηκε στο 
Χωριό μας ο Αλέξανδρος Π. 
Κυρίμης ετών 37.

- Στις 16 Αυγούστου 2013 
απεβίωσε και κηδεύτηκε στο 
Χωριό μας η Ζωίτσα Ν. Κα-
ρανάσιου ετών 94.

- Στις 22 Αυγούστου απε-
βίωσε και κηδεύτηκε στον 
Αγιο Αθανάσιο Χλωμού ο 
Άγγελος Χ. Παντελίδης ετών 
39.

- Στις 25 Αυγούστου 2013 
απεβίωσε η Λεμονιά Κ. Λιά-
κου και κηδεύτηκε στο Νε-
κροταφείο Αγίου Αθανασίου 
Χλωμού.

- Στις 30 Αυγούστου απε-
βίωσε πλήρης ημερών ο Σε-
ραφείμ Δ. Δελμούζος ετών 
101 και κηδεύτηκε στο Χω-
ριό μας.

- Στις 14 Σεπτεμβρίου 2013 
απεβίωσε και κηδεύτηκε στο 
Χωριό μας η Παναγιώτα Γ. 

Δήμου ετών 92.
- Στις 14 Ιουνίου 2013 απε-

βίωσε και κηδεύτηκε στους 
Δελφούς ο Αθανάσιος Σακελ-
λαρίου ετών 76.

- Στις 10-4-2013 απεβίω-
σε η Νίκη συζ. Δημητρίου 
Μανανά και κηδεύτηκε στο 
Κοιμητήριο Δάσους Χαϊδα-
ρίου ετών 53.

- Στις 23-10-2013 απεβίω-
σε και κηδεύτηκε στο Χωριό 
μας η Γιαννούλα συζ. Ευαγ. 
Μπάκα.

- Απεβίωσε και κηδεύτηκε 
στο Χωριό μας στις 25-10-
2013 ο Σπύρος Φωτίου Γε-
ωργίου.

- Απεβίωσε και κηδεύτηκε 
στο Νεκροταφείο Γραβιάς 
στις 30-10-13 ο Αθανάσιος Ν. 
Χαλατσάς.

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
- Ο Δημήτριος–Ιωάννης 

Ευαγ. Τσακνιάς πέτυχε στη 
Σχολή Αξιωματικών Πυρο-
σβεστικού Σώματος.

- Ο Χρήστος Καλαρίδης 
του Γεωργίου και της Ντί-
νας (εγγονός του Διανογιώρ-
γη) πέτυχε στο Πολυτεχνείο 
Κρήτης στο Τμήμα Μηχανι-
κών Ορυκτών Πόρων.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
- Δια την εφημερίδα τα 

«Καστελλιώτικα Νέα» ο Πα-
ναγιώτης και η Λεμονιά Πο-
λυκ. Παπανικολάου εις μνή-
μη της μητέρας τους Πανα-
γιώτας πρόσφεραν 200 ευρώ.

- Ο κ. Θεοφάνης Λευκα-
δίτης από Καλοσκοπή εις 
μνήμη της αδελφής του Πα-
ναγιούς συζ. Γ. Δήμου, για 
τους σκοπούς του συλλόγου 
μας πρόσφερε 50 ευρώ.

- Επίσης ο γιός της Ευάγ-
γελος Δήμου μας πρόσφερε 
100 ευρώ.

ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
Ο Δρόσος - Αυγουστίνος 

Ιωάννου Βέλλιος απεφοίτησε 
επιτυχώς από το Πανεπιστή-
μιο Ιωαννίνων Τμήμα Μαθη-
ματικών και Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών και ανεχώρησε 
για Λονδίνο για μεταπτυχια-
κές σπουδές. Η μητέρα του, 
τα αδέρφια του, ο ανηψιός 
του και οι φίλοι του του εύ-
χονται κάθε επιτυχία.

ΣΕΡΑΦΕΙΜ
Δ. ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ

Ο  Γεροντόβραχος έπεσε. 
Στις 30 Αυγούστου 2013, ηλι-
κίας 101 ετών, μας άφησε 
χρόνους και κηδεύτηκε μέσα 
σε βαθύ πένθος, ο γεροντότε-
ρος στύλος του Χωριού μας, ο 
Σεραφείμ Δελμούζος. Σχεδόν 
έφηβος με τον αδελφό του 
Γιάννη, ήλθαν από το Δροσο-
χώρι στο Χωριό μας και πα-
ντρεύτηκαν ο Γιάννης τη Μαρία 
Δούκα και ο Σεραφείμ την Πα-
ναγίου Γ. Φαμέλη. Ρίχτηκε στη 
δουλειά αθόρυβα μα ακμαία 
και με τη δραστηριότητα και την 
αδιαμφισβήτητη τιμιότητα του 
επρόκοψε, σχημάτισε περιου-
σία και αποκαταστάθηκε μετα-
ξύ των πρώτων νοικοκυραίων 
του Χωριού μας, υπόδειγμα 
αξιοπρέπειας και ανθρωπιάς. 
Πράγματι με την ηλικία του εδέ-
σποζε, εκτιμώμενος από όλους 
τους συγχωριανούς μας.
Έφυγε ικανοποιημένος και 

πλήρης. Άφησε τους απογό-
νους του εν ζωή και στην καλ-
λίτερη κατάσταση τα παιδιά του, 
τα εγγόνια και τα δισέγγονά 
του, με μια νύφη που υπερεκτι-
μούσε και αγαπούσε.
Τα «Κ.Ν.» συλλυπούνται την 

οικογένεια και εύχονται όλοι να 
φτάσουμε τα χρόνια του.

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΕΥΑΓΓ. ΜΠΑΚΑ

Στις 23-10-2013 πέθανε και 
κηδεύτηκε στο Χωριό μας η 
Γιαννούλα χήρα του Βαγγέλη 
του Μπάκα. Σεμνή κόρη του 
Βαγγέλη του Παπαευθυμίου 
είχε την καλή τύχη να ενώσει 
τη ζωή της με τον Βαγγέλη τον 
Μπάκα, άνθρωπο δραστήριο 
και προοδευτικό και με την ερ-
γασία τους, την αφοσίωση και 
την αγάπη τους μεγαλούργησαν 
πραγματικά, δημιουργώντας 
ένα σπιτικό ζηλευτό μαζί και με 
τα παιδιά τους.

Έχασε τον σύζυγό της αλλά 
το οδυνηρό χτύπημα ήταν η 
απώλεια του γιού της Νίκου. 
Αδύναμη στα γηρατειά της, είχε 
την φροντίδα της κόρης της  
Ελένης.
Τα «Κ.Ν.» εκφράζουν τα συλ-

λυπητήρια στην οικογένεια με 
την ευχή να ζουν και να την θυ-
μούνται.

ΣΠΥΡΟΣ Φ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Ένας από τους πιο ακραιφ-

νείς συγχωριανούς μας πραγ-
ματικός λάτρης του Χωριού, ο 
Σπύρος Φ. Γεωργίου, έφυγε 
στις 25-10-2013 και κηδεύτη-
κε στο Χωριό μας με πάνδημη 
συμμετοχή. Υπήρξε πρωτοστά-
της και πρωτοπόρος μαζί, με 
αληθινό ζήλο και φανατισμό 
στις λύσεις για κάθε πρόβλημα 
που παρουσιαζόταν του Χω-
ριού, μη διστάζοντας να τεθεί 
επικεφαλής για να τα βγάλει 
πέρα. Σ’ αυτές του τις κοινω-
νικές ενέργειες δεν δίσταζε να 
πάρει πρωτοβουλίες αποτελε-
σματικές, παρακινώντας όλους 
και φτάνοντας στα άκρα, αδι-
αφορώντας ποια στάση θα τη-
ρούσαν οι πάντα παραβρισκό-
μενοι επιφυλακτικοί.
Αρθρογραφούσε με αληθινό 

σθένος μέσα από την εφημε-
ρίδα μας και συνέτασσε ανα-
φορές και υπομνήματα προς 
κάθε αρμόδια υπηρεσία για 
τα φλέγοντα ζητήματα του Χω-
ριού. Στις δραστηριότητες του 
αυτές που αυτοπροαίρετα κατα-
γινόταν, προσέβλεπε πάντα στο 
αποτέλεσμα, παραμερίζοντας 
γενναία τις μεμψιμοιρίες. Είχε 
την καλή τύχη να συνδέσει τη 
ζωή του με την εκλεκτή  σύζυ-
γο  του,  φροντίζοντας  μαζί της 
στην αποκατάσταση της κόρης 
τους.
Το Χωριό μας έχασε έναν 

από τους πιο αξιολογότερους 
ταγούς του. Τα «Κ.Ν.» απευθύ-
νουν τα πιο ολόθερμα, τα πιο 
αληθινά συλλυπητήρια στην 

οικογένεια του, με την ευχή η 
μνήμη του να παραμείνει αιώ-
νια σε όλους μας.

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΟΥ Γ. ΔΗΜΟΥ

Ετών 92
Στις 14/9/2013 έφυγε από τον 

πρόσκαιρο τούτον κόσμο η Πα-
ναγιού Γ. Δήμου ετών 92, αφή-
νοντας πίσω της μνήμη αγάπης 
αιώνια. Στο τέλος της κατοχής 
παντρεύτηκε στην Καλοσκο-
πή τον Ηπειρώτη οικοδόμο Γ. 
Δήμο, άνθρωπο έντιμο, ειλι-
κρινή και προοδευτικό, με τον 
οποίο δημιούργησαν υποδειγ-
ματική οικογένεια. Εγκαταλεί-
ποντας το κατεστραμμένο από 
τους Γερμανούς Χωριό τους 
κατέβηκαν στα Καστέλλια, στα 
οποία βρήκαν αγάπη, ζεστασιά 
και συμπαράσταση. Με σύνεση, 
θάρρος και αποφασιστικότητα 
αντιμετώπισαν τις αλλεπάλλη-
λες θυελλώδεις καταστάσεις. 

Έφεραν στο κόσμο τρία παιδιά, 
τα οποία διαπαιδαγώγησαν με 
ηθικές και χριστιανικές αρχές. 
Για την βελτίωση των συνθηκών 
διαβίωσης μεταφέρθηκαν στην 
Αθήνα. Τα τρία βλαστάρια τους 
εμφορούμενα με αρετές και 
έμφυτα χαρίσματα προόδευ-
σαν και αποκαταστάθηκαν κατά 
τον πιο αξιοζήλευτο τρόπο. Χά-
ρηκαν εγγόνια και δισέγγονα, 
ολοκληρώνοντας την ευτυχία 
τους.

Ύστερα από 60 χρόνια αρ-
μονικής συζυγικής ευδόκιμης 
συμβίωσης έχασε τον σύντρο-
φο της. Βιώνοντας κοντά στα 
εξαίρετα παιδιά της, τα οποία 
της συμπαραστάθηκαν στις δύ-
σκολες στιγμές της με αγάπη, 
σεβασμό και πόνο ως την ώρα 
που κόπηκε το νήμα της ζωής 
της. Αυτό ήταν το πεπρωμένο 
της. Η αποστολή της στη γη έλη-
ξε. Το χρέος της το εκπλήρωσε 
στο ακέραιο. Κοινή η μοίρα των 
θνητών. Ο νόμος της φθοράς 
αδέκαστος, δεν χαρίζεται, την 
απομάκρυνε από τα αγαπημένα 
της πρόσωπα τα οποία θρηνούν 
τον αδόκητο χαμό της.
Αγαπημένη μας Παναγιού, 

προσευχόμαστε στον Ύψιστο 
για αιώνια ανάπαυση της ψυχής 
σου. Ο Πανάγαθος Θεός ας σε 
κατατάξει μεταξύ των δικαίων. 
Ήσουν σεμνή, έντιμη και καλή 
χριστιανή.
Η αγαπημένη σου μορφή θα 

βρίσκεται εφόρου ζωής ανεξί-
τηλα χαραγμένη στα κατάβαθα 
της ψυχής μας. Ας είναι ελαφρό 



ΣΕΛΙΔΑ 3ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

(Συνέχεια στη σελίδα 4)

το χώμα της Καστελλιώτικης γης 
που σε σκεπάζει.

Αιωνία η μνήμη σου
ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ

αδελφός

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν. ΧΑΛΑΤΣΑΣ

Έφυγε και κηδεύτηκε στη 
Γραβιά στις 30 Οκτωβρίου 
2013 ο Θανάσης Ν. Χαλα-
τσάς, ύστερα από αρρώστεια 
που τον καθήλωσε και αρκετά 
τον ταλαιπώρη σε. Ο μεταστάς 
εγκαταστάθηκε μαζί με την οι-
κογένεια του στην Αθήνα και 
ως τεχνίτης οξυγονοκολλητής, 
εργάστηκε στο στρατιωτικό 
εργοστάσιο των Αγίων Αναρ-
γύρων, από όπου και συντα-
ξιοδοτήθηκε. Σε όλη του την 
ζωή υ πήρξε ένας μειλίχιος και 
προσιτός σε όλους άνθρωπος, 
σεμνός, ταπεινός, πρόσχαρος 
και πρόθυμος να βοηθήσει σε 
κάθε περίπτωση οποιονδήποτε 
θα του το ζητούσε.
Στη σύζυγο του και στην οι-

κογένεια του γιου του τα «Κ.Ν.» 
απευθύνουν τα πιο θερμά τους 
συλλυπητήρια. Ας είναι ελαφρύ 
το χώμα που τον σκεπάζει και 
ας παραμείνει μεταξύ μας η 
μνήμη του αιωνία.

ΛΕΜΟΝΙΑ
συζ. ΚΩΝΣΤ. ΛΙΑΚΟΥ

Ετών 67
Απεβίωσε και κηδεύτηκε στις 

25-8-2013 στο Νεκροταφείου 
Αγίου Αθανασίου Χλωμού η 
Λεμονιά συζ. Κώστα Λιάκου, το 

γένος Σταϊκούρα από την Οίτη.
Πολλοί συγγενείς φίλοι και 

συγχωριανοί μας συγκεντρώ-
θηκαν και παρακολούθησαν 
την Ακολουθία και να χαιρετί-
σουν την εκλιπούσα για τελευ-
ταία φορά, που έφυγε πολύ νέα 
στα 67 της χρόνια, πάσχουσα 
από δύσκολη και οδυνηρή 
ασθένεια. Όμως στην ζωή της 
ήταν πολύ δραστήρια, εργατική, 
πολυπράγμων και με το σύζυγό 
της απόχτησαν δύο κόρες, έναν 
εγγονό.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα της 

Χλωμίστας γης που την σκέπα-
σε και η μνήμη της αιώνια.
Στην οικογένεια εκφράζουμε 

τα θερμά μας συλλυπητήρια, να 
είναι καλά να την θυμούνται.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Λ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

Ετών 76
Απεβίωσε και κηδεύτηκε στο 

Νεκροταφείο Δελφών ο Θα-
νάσης Σακελλαρίου του Λεω-
νίδα και της Σοφίας το γένος 
Ιωάννη Χαλατσά. Πλήθος από 
συγγενείς και φίλους συνόδευ-
σαν τον εκλιπόντα στην εξώδιο 
ακολουθία, για τον τελευταίο 
χαιρετισμό. Με τους γονείς του 

και τα άλλα δύο αδέρφια του 
τον Χρήστο και τον Τάκη πέρα-
σαν τα νεανικά τους χρόνια στο 
Χωριό μας, μέχρι που μετακό-
μισαν στους Δελφούς.
Οι σχέσεις με συγγενείς και 

φίλους έμειναν άρρηκτες και 
συχνά πυκνά έρχονταν στο Χω-
ριό μας.
Δασονόμος αγαπητός στις 

σχέσεις του με τους ανθρώπους 
που συναναστρέφονταν. Πα-
ντρεύτηκε στους Δελφούς και 
με την σύζυγό του δημιούργη-
σαν μια εξαίρετη οικογένεια και 
ευτύχισε να δει τα δύο παιδιά 
του αποκατεστημένα και τρία 
εγγόνια από την κόρη του.
Θα τον θυμόμαστε με αγάπη 

και εκτίμηση. Ας είναι ελαφρύ 
το χώμα που τον σκεπάζει και η 
μνήμη του αιώνια.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Π. ΔΕΡΜΑΝΗΣ

Ένας αληθινά αυτοδημιούρ-
γητος επιχειρηματίας ο Πανα-
γιώτης Π. Δερμάνης έφυγε από 
κοντά μας την 1η Σεπτεμβρίου 
2013 και ετάφη στην Αθήνα 
μέσα σε γενικό πένθος. Ο με-
ταστάς από τη νεαρή του ηλι-
κία άρχισε μαθητευόμενος να 
ασχολείται ως τεχνίτης στον ξυ-
λουργικό κλάδο και εξελίχθηκε 
με το χρόνο πρώτα σε εξαίρετο 
τεχνίτη και μεταγενέστερα σε 
πετυχημένο εργολάβο. Υπήρξε 
πάντοτε προσιτός και ευπροσή-
γορος σε όλους με ομολογού-
μενη αγάπη για το Χωριό μας 
που λάτρευε.
Ο γάμος του υπήρξε σοβαρός 

συντελεστής στην εξέλιξή του 
και δημιούργησε μια ζηλευτή 
οικογένεια.
Τα «Κ.Ν.» εκφράζουν τα πιο 

θερμά συλλυπητήρια στην οικο-
γένειά του με την ευχή να ζουν 
να τον θυμούνται και να παρα-
μένει σ’ όλους η μνήμη του αι-
ωνία.

ΕΥΘΥΜΙΟΣ
Ν. ΚΟΛΛΙΑΣ

Ένα πραγματικά γενναίο τέ-
κνο του τόπου μας ο υποπτέ-
ραρχος Ευθύμιος Ν. Κόλλιας 
έφυγε από κοντά μας την 7η 
Αυγούστου 2013 και κηδεύτηκε 
στη Ν. Σμύρνη όπου και διέμε-
νε με την οικογένειά του. Εισήλ-
θε στο Σώμα της Αεροπορίας το 
έτος 1948 και ακολούθησε την 
στρατιωτική του καριέρα δια-
κρινόμενος πάντοτε και ανήλθε 
την κλίμακα της ιεραρχίας προ-
αγόμενος μέχρι του βαθμού του 
υποπτεράρχου όπου και απο-
στρατεύτηκε.
Υπήρξε ικανότατος αξιωματι-

κός, διακρινόμενος προ πάντων 
για το ήθος του, αλλά και για τη 
σεμνότητά του. Ριψοκίνδυνος 
και έξοχος χειριστής και για 
να χρησιμοποιήσουμε τη χαρα-
κτηριστική κρίση γι’ αυτόν του 
αειμνήστου Αρχηγού της Αερο-
πορίας του Αλεξάνδρου Παπα-
νικολάου «επέζησε χάρις στην 
τύχη του, αλλά και στην αδιαμ-
φισβήτητη ικανότητά του».
Αυτά ελέχθησαν όταν πράγ-

ματι προσγείωσε το αεροπλάνο 
στο οποίο επέβαινε μέσα στο 
δρόμο άθικτο μετά από σοβαρή 
βλάβη που ήταν βεβαία η συ-
ντριβή του και ο αναπόφευκτος 
θάνατός του. Γεγονός είναι ότι 

έχαιρε όχι μόνο εκτιμήσεως 
μεταξύ των συναδέλφων του 
ανωτέρων και κατωτέρων στο 
Σώμα της Αεροπορίας, αλλά 
και απεριορίστου θαυμασμού, 
χωρίς ποτέ να τον χαρακτηρίσει 
η οποιαδήποτε έπαρση ή αυ-
τοπροβολή, αφού κατά τρόπο 
πανθομολογούμενο και φανερό 
διήλθε την κλίμακα της στρατι-
ωτικής ιεραρχίας με μοναδικό 
γνώρισμα το ήθος και τη σεμνό-
τητά του που τον διέκριναν. 
Μεταξύ των άλλων στρατιω-

τικών διακρίσεων αξιοσημεί-
ωτη υπήρξε και υποδειγματική 
η θητεία του ως Διοικητού της 
Αεροπορικής Βάσεως Καλαμά-
τας. Είχε ένα ευτυχισμένο γάμο 
και απέκτησε μια αξιόλογη οι-
κογένεια.
Τα «Κ.Ν.» συλλυπούνται τη 

σύζυγο και τα παιδιά του με την 
πρόσρηση ότι οι αθάνατοι δεν 
πεθαίνουν. Ζουν και αποτελούν 
παράδειγμα για τους μεταγενε-
στέρους.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ
«Σοκαρισμένοι είναι οι φίλοι 

και οι συγγενείς του Άγγελου 
Παντελίδη από την είδηση του 

ξαφνικού θανάτου του άτυχου 
art director σε τροχαίο δυστύ-
χημα.
Το ατύχημα έγινε λίγο μετά 

τα μεσάνυχτα χθες βράδυ, οδη-
γώντας τη βέσπα του στο Χα-
λάνδρι, όταν αυτοκίνητο που 
έκανε αναστροφή τον χτύπησε, 
με αποτέλεσμα να αφήσει την 
τελευταία του πνοή λίγο αργό-
τερα.
Ο Άγγελος είχε πάθος με 

τους αγώνες μοτοσυκλέτας 
στους οποίους συμμετείχε συ-
χνά με αρκετές διακρίσεις. Πιο 
γνωστός ήταν για τη δουλειά 
του στο Ελληνικό Esquire ενώ 
πρόσφατα είχε εκδώσει το πρώ-
το τεύχος του αγγλόφωνου πε-
ριοδικού Kennedy.»

* * *
Έτσι λιτά αναφέρθηκε σε όλα 

τα ηλεκτρονικά μέσα ο ξαφνι-
κός θάνατος του άτυχου Άγγε-
λου, μοναχογιού της κ. Λίνας 
Αποστολάκη. Η κηδεία του έγι-
νε στο Νεκροταφείο του Αγίου 
Αθανασίου Χλωμού, στο χώρο 
της γιαγιάς και του παππού του. 
Συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες 
και συγχωριανοί μας παραβρέ-
θηκαν τιμώντας τη μνήμη του 
άτυχου αλλά εξαίρετου νέου 
ανθρώπου.
Ο Άγγελος πέρναγε όλες 

τις διακοπές των παιδικών και 
εφηβικών του χρόνων στο Χω-
ριό μας δημιουργώντας πολλές 
φιλίες. Η οικογένεια του Στέ-
λιου Αποστολάκη εγκαταστά-
θηκε στο Χωριό μας χτίζοντας 
το δικό του σπίτι και έχαιρε της 
εκτίμησης και αγάπης όλων. 
Ήταν μπατζανάκης του γιατρού 
Ευθυμίου Σταθόπουλου.
Δυσαναπλήρωτο το κενό που 

Αυτοί που μας έφυγαν
άφησες Άγγελε. Ας είναι ελα-
φρύ το χώμα της Χλωμίστας 
γης που σε σκεπάζει και η μνή-
μη σου αιώνια.
Τα «Κ.Ν.» εκφράζουν τα θερ-

μά συλλυπητήρια στη μητέρα 
του Άγγελου και σε όλους τους 
συγγενείς.

* * *
Ο Άγγελος μπήκε σαν σίφου-

νας στη ζωή μας κάποια στιγμή 
των παιδικών μας χρόνων και 
απλά την έκανε ομορφότερη. 
Άφησε το στίγμα του στα καλύ-
τερά μας χρόνια, με τη ζωντάνια 
και το χαμόγελό του. Προσδιο-
ρίσαμε ο ένας τον άλλον με τη 
δύναμη και την αυθεντικότητα 
της εποχής που γράφεται ο βα-
σικός κώδικας για τον καθένα 
από μας.
Μοιράστηκε γενναιόδωρα 

μαζί μας τα παιχνίδια που έφε-
ρε από την πρώτη του πατρίδα, 
βελτίωσε τα ελληνικά μαζί μας 
και μας έλεγε ιστορίες για μέρη 
μακρυνά που είχε γνωρίσει. Με-
γαλώνοντας παρέα, κάναμε την 

πρώτη βόλτα με το παπάκι του 
παππού του και μοιραστήκαμε 
το χαρτζιλίκι μας για τα πρώτα 
τσιγάρα μας. Συχνά στο τέλος 
των ημερών γεμάτων δράση 
και χαρά εκείνα τα φιλοσοφη-
μένα δειλινά στο Παλιόκαστρο 
να κοιτούμε όλοι σιωπηλοί την 
κοιλάδα μπροστά μας.
Ο Άγγελος έζησε λιγότερα 

από ότι του άξιζαν. Τουλάχιστον 
τα έζησε δημιουργικά αφήνο-
ντας το στίγμα του σε όσους εί-
χαν την τύχη να τον γνωρίσουν. 
Ο Άγγελος είχε άποψη καθώς 
ήταν σκεπτόμενος, είχε απαρά-
μιλλο στυλ, ήταν καλαίσθητος, 
δημιουργικός και πετυχημένος 
στη δουλειά του.
Άγγελε δεν θα σε ξεχάσου-

με ποτέ. Θάσαι πάντα, εκεί να 
κατεβαίνεις μαλλιοκούβαρα τα 
Καραπλέικα με το KOHARA, μ’ 
ένα πακέτο Prince στην κωλό-
τσεπη του Levis κι ένα σαρδό-
νιο χαμόγελο στο πρόσωπο. Να 
κοιτάς κάθε πρόκληση κατά-
ματα, και εκεί που πολλοί από 
εμάς φρενάρουμε, εσύ απλά να 
δίνεις άλλη μια γκαζιά. Γι’ αυτό 
πέτυχες. Καλό ταξίδι φιλαράκι.

Ι.Α.Γ. Παιδικός φίλος

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΛΕΚΟΥ Π. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Το Σάββατο 19-10-2013 έγινε 

στον Ιερό Ναό του Κοιμητηρίου 
Παπάγου το ετήσιο μνημόσυνο 
του εκλεκτού συγχωριανού μας 
Αλέξανδρου Παν. Παπανικολάου, 
Πτέραρχου (Ι), Επίτιμου Αρχηγού 
Γ.Ε.Α., που έφυγε από κοντά μας 
στις 30-10-2012. Παρέστησαν πο-
λυάριθμοι συγγενείς, συγχωριανοί, 
φίλοι, αλλά και συνάδελφοι αερο-
πόροι που δεν ξεχνούν τη μεγάλη 
προσφορά του Αλέκου στην Αερο-
πορία μας και όλοι αυτοί ένωσαν 
τις προσευχές τους με την οικογέ-
νειά του.
Μετά την επιμνημόσυνη δέηση, ο 

ξάδελφός του Στρατηγός Αθανάσι-
ος Παν. Παπανικολάου, με μεγάλη 
συγκίνηση μίλησε για τον εκλιπόντα 
όπου μεταξύ άλλων είπε:

«Ο Αλέξανδρος γεννήθηκε στα 
Καστέλλια Φωκίδος. Οι γονείς του 
ο Παπά-Παναγιώτης και η Πρε-
σβυτέρα Παρασκευή απετέλεσε 
το θερμοκήπιο στο οποίο αναπτύ-
χθηκαν αυτός σαν στερνοπούλι, 
μαζί με τα τρία ακόμη αδέλφια 
του. Τόσον ο Αλέξανδρος όσο και 
όλη μας η γειτονιά, είμεθα τυχεροί 
ότι εκολαπτήριό μας απετέλεσε η 
θαυμαστή και αξιόλογη κοινωνία 
του Χωριού μας καθώς διέθετε 
αξιόλογους Προέδρους της Κοινό-
τητος, αξεπέραστους διδασκάλους 
και εξαιρετικούς ιερείς.
Μεγαλώσαμε μαζί σε διπλανά 

σπίτια. Καθίσαμε μαζί σε διπλα-
νά θρανία στο δημοτικό σχολείο. 
Μετά το πέρας των γυμνασιακών 
μας σπουδών, ο Αλέξανδρος ει-
σάγεται πρώτος στη Σχολή Ικάρων 
και εγώ στη Σχολή Ευελπίδων. 
Αποφοιτήσαμε το 1949 και μετεί-
χαμε ως μαχητές στις επιχειρή-
σεις της εποχής εκείνης.
Σκαλί-σκαλί παρακολουθώντας 

την εξέλιξη του Αλέξανδρου, 
απαντάται απαράμιλλος στην εκ-
παίδευση, ικανότατος και αγαπη-
τός ως ηγήτωρ στις διοικήσεις, 
εξαίρετος επιτελής στα Εθνικά και 
Νατοϊκά Στρατηγεία. Μεγαλωμέ-
νοι σε ηλικία βρεθήκαμε μαζί στη 
Λάρισα. Ο Αλέξανδρος Διοικητής 
του 28 Α.Τ.Α. και εγώ επιτελής στο 
γραφείο Επιχειρήσεως της 1ης 
Στρατιάς.
Από της αναλήψεως της διοι-

κήσεως του Γ.Ε.Α. διαπίστωσε το 
πρόβλημα και ασχολήθηκε προσω-
πικά με τη συντήρηση του πεπαλαι-

ωμένου υλικού των γερασμένων 
F84. Παράλληλα με τη συντήρηση 
των F84 εισηγήθηκε και πέτυχε 
την αγορά νέων αεροσκαφών, με 
αποτέλεσμα να γεμίσουν οι πίστες 
όλων των αεροδρομίων της χώρας 
με νέο υλικό και σε συνδυασμό με 
την έγκαιρη κατασκευή shelters-
bunkers δια την προστασία των αε-
ροσκαφών απετέλεσαν κύριο απο-
τρεπτικό παράγοντα της εξ Ανατο-
λής απειλής, επί μακρόν χρόνο.
Ιούλιος του 1974. Πραξικόπημα 

στην Κύπρο. Η ανησυχία του Αρχη-
γού έκδηλη. Έχοντας τοποθετήσει 
τους πλέον ικανούς στις διοικήσεις 
και διαβλέπων την επικείμενη σύ-
γκρουση με τη γειτονική Τουρκία, 
εφαρμόζει το σχέδιο διασποράς 
μας και την παραμονή της 20ης 
Ιουλίου οι αεροπορικές δυνάμεις 
βρίσκονται σε διάταξη μάχης. Οι 
εξελίξεις γρήγορες. Η νέα ηγεσία 
του Υ.ΕΘ.Α. ελέγχει και σχολιάζει 
τα γεγονότα σημειώνοντας ότι το 
Γ.Ε.Α. ήταν έτοιμο για πόλεμο. Σε 
αυτή την περίπτωση είναι ατυχής 
η κρίση. Δεν έπρεπε να επιτιμάται 
το Γ.Ε.Α. αλλά η τυχόν υστέρηση σε 
άλλο κλάδο των Ενόπλων δυνάμε-
ων. «Όταν βοηθάς σε πλημμύρα και 
κατέβεις τον ποταμό προσπαθείς 
να πιαστείς κάπου να επιζήσεις». 
Ο Αρχηγός Γ.Ε.Α. βρέθηκε τότε σε 
κατεβασιά, αλλά με ορθοφροσύνη 
επικράτησε και προσέφερε σημα-
ντικές υπηρεσίες προς την πατρίδα 
τη δεδομένη περίοδο που ετάχθη.
Η αγαπημένη του Έλενα στά-

θηκε στο πλευρό του 60 περίπου 
χρόνια, σαν όλες τις γυναίκες των 
πιλότων περίμενε με αγωνία την 
επάνοδό του ύστερα από κάθε 
πτώση και προσγείωση. Ο Αλέξαν-
δρος βρέθηκε, ως υποσμηναγός, 
διοικητής του 348 σμήνους φωτοα-
ναγνωρίσεως. Φυσικά δεν αφορού-
σε φωτοαναγνώριση των περιοχών 
Ολύμπου ή Χελμού για λόγους του-
ριστικούς, αλλά φωτοπαρακολου-
θούσε σε εχθρικές περιοχές, με 
απρόσμενους κινδύνους. Απαρηγό-
ρητα και τα δυο τους βλαστάρια ο 
Πιτ και η Βίκη, ακόμη δεν μπορούν 
να συνειδητοποιήσουν την σκληρή 
πραγματικότητα.
Ας ακουσθεί και σήμερα από τον 

Ύψιστο η σημερινή μας προσευχή 
για τον αγαπημένο μας Αλέξαν-
δρο.»
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Κύριε διευθυντά
Η διαμάχη, μέσω της φιλόξενης 

«Κ», περί το εάν το «Οχι» το είπε ο 
Μεταξάς ή ο λαός καλά κρατεί και 
θα κρατεί, όσο θα εξακολουθούμε 
να βλέ πουμε τις μεγάλες στιγμές 
της ιστορίας μας με το πάσχον 
από επιλεκτικό δαλτονισμό κομ-
ματικό μας μάτι.
Ωστόσο, έχω τη γνώμη ότι το 

δίλημμα απλουστεύεται επαρκώς 
διά της μεθό δου της εις άτοπον 
απαγωγής: Δηλαδή αν π.χ. ο Με-
ταξάς έλεγε «ναι», ο λαός θα έλεγε 
«Οχι»; Αυτό θα ήταν τελείως ανέ-
φικτο. Το μόνο σοβαρό αντεπιχεί-
ρημα θα ήταν, ίσως, ότι ο λαός, 
αφού πρώτα θα ανέτρεπε τον 
δικτάτορα, θα οργάνωνε ένα αντι-
στασιακό κίνημα, τύπου ΕΑΜ ενά-
ντια στον εξωτερικό εχθρό. Ναι, 
αλλά πότε; Όταν πλέον αυτός θα 
είχε στρογγυλοκαθίσει στον σβέρ-
κο μας, ύστερα από μια επαίσχυ-
ντη ήττα, χωρίς μάχη, και χωρίς, 
εν πάση περιπτώσει, ένα «όχι» για 

να έχουμε να γκρινιάζουμε, αντί 
να πανηγυρίζουμε, όλοι μαζί ενω-
μένοι, όπως έκαναν εκείνοι, όταν 
ξεκινούσαν για το μέτωπο.
Ούτε ο Μεταξάς είπε ακριβώς 

«Οχι». Είπε: «Ωστε, λοιπόν, έχομεν 
πόλεμον!» Αυτή τη λακωνική άρνη-
ση την άδραξε ο λαός και την έκα-
νε εποποιία. Είπε «Οχι». Το «Οχι» το 
μικρό, το μέγα! Ενόψει της Επε-
τείου του «Οχι» θα ήταν χρήσιμο, 
κύριε διευθυντά, η «Κ» να (ξανα)
δημοσιεύσει εκείνη την ομιλία του 
Ι. Μεταξά προς τους διευθυντές 
των αθηναϊκών εφημερίδων, όπου 
εξηγεί γιατί αυτός, ένας φασίστας 
(με ή χωρίς εισαγωγικά) επέλε-
ξε το αντιφασιστικό μέτωπο, την 
ώρα που οι δυνάμεις του Αξονα 
φαί νονταν αήττητες, από Ατλαντι-
κό μέχρι Ειρηνικό. Η μόνη φωτεινή 
αχτίδα που έλαμψε μέσα στο πυ-
κνό σκοτάδι ήταν εκείνο το «Οχι» 
των Πανελλήνων.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘ. ΜΑΚΡΗΣ
Καστέλλα Παρνασσίδας

Και πάλι το «Οχι»

ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΑΣ ΑΠΕΣΤΕΙΛΑΝ
  Ευρώ
Ηλίας και Φωτούλα Αγοργιανίτου  Αθήνα  50
Ευάγγελος Δημ. Τσακνιάς  Αθήνα  30
Τάκης Αλεξ. Τσακρής  Κόρινθος  20
Στέλλα Κοτσίκη  Αθήνα  70
Ευάγγελος Τσάκαλος  Αθήνα  30
Ευθυμία Λαλά  Αθήνα  50
Αναστασία Λαζαρίμου  Αθήνα  30
Ανάργυρος Λαζαρίμος  Αθήνα  30
Μαρία Παν. Παπανικολάου  Αθήνα  50
Αννα Μονογιού  Αθήνα  30
Πόπη Μοσχολιού  Αθήνα  100
Νίκη Μοσχολιού  Αθήνα  100
Νικόλαος Μοσχολιός  Αθήνα  50
Ευθύμιος Χαλατσάς  Αθήνα  50
Νικόλαος Αθαν. Χρόνης  Αθήνα  30
Nικόλαος Δ. Κόλλιας Αθήνα 40

Μετά την ανάκληση από τη Δ/νση 
Δασών Φωκίδας της άδειας επέμβασης 
στην Αλεφάντω, σε καμιά περίπτωση 
και κατ’ ελάχιστο δεν έχουμε τελειώσει 
με τα θέματα εξόρυξης στην περιοχή 
της Αλεφάντως του Χωριού και σ’ όλη 
τη Φωκίδα. Τα πράγματα γίνονται πολύ 
πιο σοβαρά.
Η εκμεταλλεύτρια εταιρεία θεωρώ-

ντας ευνοϊκό το περιβάλλον λόγω της 
γενικής πολιτικής κατάστασης στην 
Ελλάδα, αλλά και τη συγκυρία να ευρί-
σκονται σε καθοριστικές αυτοδιοικητι-
κές και συλλογικές θέσεις άνθρωποι 
που για διάφορους λόγους συμφωνούν 
με τα συμφέροντα της εταιρείας ακό-
μη και πρώην και νυν συνεργάτες της, 
επιδιώκει να κατοχυρώσει τη θέση της 
στη Φωκίδα, να δεσμεύσει όλο το Νομό 
σαν μεταλλευτική περιοχή στην οποία η 
εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου θα 
της ανήκει αποκλειστικά.
Το θέμα της Αλεφάντως επανέρχε-

ται. Η εταιρεία προσέφυγε στο συμβού-
λιο Επικρατείας ότι κακώς ανεκλήθη η 
απόφαση για την εκμετάλλευση της. 
Αυτή τη στιγμή το θέμα είναι στη δια-
δικασία και θα ενημερώσουμε αμέσως 
όταν έχουμε νέα αν θα προχωρήσει 
ή όχι. Παρόλα αυτά πρέπει να βγουν 
τα απαραίτητα συμπεράσματα όσον 
αφορά την τακτική και τις προσπάθει-
ες της εταιρείας να καταστρέψει τον 
τόπο μας. Οι υποστηρικτές της «καλής 
συνεργασίας» πρέπει να συνειδητο-
ποιήσουν σε τι κανάλι μπαίνουν όταν 
στηρίζουν απόψεις όπως «μας υπο-
σχέθηκαν», «Θα έχουμε ωφελήματα» 
κλπ τέτοια φαιδρά. Αυτοί πίστευαν ότι 
δεν θα το μαθαίναμε, δεν θα το αντι-
μετωπίζαμε γιατί κανένας δεν μας 
ενημέρωσε, ούτε οι ίδιοι βέβαια ούτε οι 
αυτοδιοικητικοί και δημόσιοι υπάλληλοι 
τους. Έτσι με τα μηδαμινά επιχειρή-
ματα τους χωρίς αντίπαλο με κάποιες 
συστατικές επιστολές από Συλλόγους, 
Κοινότητες και άλλα «ευαγή» Ιδρύματα 
θα πετύχαιναν το στόχο τους. Εμείς και 
το μάθαμε και επιχειρήματα έχουμε 
και θα οργανωθούμε κατάλληλα να το 
αντιμετωπίσουμε τώρα και θα επαγρυ-
πνούμε συνεχώς. Θέλουμε την βοήθεια 
όλων των χωριανών μας όλων των κα-
τοίκων του Δήμου μας και του Νομού 
μας, κάθε έντιμου ανθρώπου.
Πέρα από αυτό στο στόχαστρο μπαί-

νει όλη η περιοχή της Γκιώνας. Από τη 
Μπαρούκα, την Αλεφάντω, το Στριφάρι, 
το Παλιόχλωμο, τα Πηγάδια, τις Διπλο-
πιτες, το Χάνι Ζαγγανά, τον Αϊ Γιάν-
νη, το Κανιανίτικο γεφύρι, τον Καλό, 
τις Κρανιές και την Καρακοφωλιά, το 
Μτσεσι και τη Λυρίτσα, την Καλοσκοπή. 
Έως το Βλαχοθανάση και το Κόκκινο 
Χούμα στο Λιδωρίκι, το Κοκκινάρι της 
Άμφισσας, τη Σεγδιτσα. Ακόμη και το 
λιμάνι της Ιτέας προσαρμόζεται στην 
εξυπηρέτηση των μεταλλείων και όχι 
στην Τουριστική ανάπτυξη της περι-
οχής. Το καλοκαίρι παραχωρήθηκαν 
47.692,33 στρέμματα δάσους στη 
Γκιώνα για έρευνα κοιτασμάτων βωξί-
τη και 3.122,07 στρέμματα για εκμε-
τάλλευση κοιτασμάτων. Ανταλλάγματα 
για την περιοχή μηδέν! Αντάλλαγμα για 
το δημόσιο μηδέν.
Τι σημαίνει έρευνα κοιτασμάτων βω-

ξίτη; Σημαίνει γεωτρήσεις σε κάναβο 
από 200μχ200μ έως 30χ30μ και σε 
απροσδιόριστο βάθος όσο είναι δυνα-
τόν (ακόμη και 300μ). Αυτό σημαίνει 
με τη φύση των πετρωμάτων της περι-
οχής (καρστικά) εξαφάνιση του νερού 
το οποίο θα κατακρημνίζεται και θα 
χάνεται.
Σημαίνει ότι κάθε άλλη αναπτυξιακή 

παραγωγική δραστηριότητα μπαίνει στο 
στόχαστρο, την αβεβαιότητα, το μαρα-
σμό και την εξαφάνιση.
Σημαίνει διάνοιξη πλήθους δρόμων 

με συνέπεια την καταστροφή του δά-
σους και την έλλειψη διαδρομής για 
την πανίδα της περιοχής με αποτέλε-
σμα την εξαφάνισή της.
Σημαίνει μελλοντική εκμετάλλευση 

και καταστροφή.
Σημαίνει ότι ο χώρος γίνεται απαγο-

ρευτικός για κάθε είδους εκδηλώσεις 
κοινωνικές, ψυχαγωγικές, πολιτιστι-
κές, περιπάτου, αναψυχής κλπ.
Σημαίνει καταστροφή της βοσκοικα-

νότητας της περιοχής, εξαφάνιση της 
κτηνοτροφίας, της μελισσοκομίας κλπ.

Σημαίνει μη αναστρέψιμη καταστρο-
φή του ενεργού περιβάλλοντος.
Σημαίνει όμως και τεράστια κέρδη 

για την οικογένεια Κυριακόπουλου τα 
οποία θα φορολογηθούν στο Λουξεμ-

βούργο.
Μετά την ανάκληση της απόφασης 

για επέμβαση στην Αλεφάντω τα προ-
σωπεία έπεσαν και καθένας έδειξε το 
πραγματικό του πρόσωπο γνωστό από 
παλιότερα αλλά αλλαγμένο προσωρινά 
όπως ο λύκος στην κοκκινοσκουφίτσα. 
Η S&B ξέχασε την «καλή συνεργασία», 
αυτή γίνεται μόνο όταν τη συμφέρει, 
και άλλα τέτοια φαιδρά και άρχισε 
μέσω «γνωριζόντων» τα πράγματα να 
διαδίδει ότι στην Αλεφάντω δεν απο-
καλύφθηκε ότι με ψεύτικα και πλαστά 
στοιχεία είχε πάρει τις απαραίτητες 
άδειες, καταχρηστικά, ότι δεν αντιμε-
τώπισε ένα ενωμένο και αποφασισμένο 
Χωριό να διασφαλίσει τη ζωή του και 
της ζωές και περιουσίες των κατοίκων 
του.
Αλλά κάποιοι τους οποίους «τάιζε» 

η εταιρεία εδώ και χρόνια και έκανε τη 
δουλειά της τώρα ζήτησαν περισσότε-
ρα και αυτή αντέδρασε, διότι «για μια 
τιμή ζούμε» και θέλουμε διαφάνεια 
στις πράξεις μας, δεν τους τα έδωσε 
και έχασε προσωρινά (γι’ αυτήν) τις 
συγκεκριμένες εκμεταλλεύσεις.
Η αλήθεια είναι ότι τα κάθε είδους 

τσιράκια της, στην Περιφέρεια, στο 
Δήμο και στο Χωριό έκαναν τα πάντα 
για να μην πάρουν απόφαση οι Καστελ-
λιώτες. Επίσης αλήθεια είναι ότι έδω-
σε 4.000,00 ευρώ τον Απρίλη του 2013 
στον Πολιτιστικό Σύλλογο. Για τις υπη-
ρεσίες του μήπως; Ή για τον πολιτισμό 
της αρπαχτής; Για κάτι τέλος πάντων 
που θα μας το πουν. Η πλειοψηφία του 
Δ. Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου στην 
προσπάθειά της να δείξει ότι ομόφωνα 
οι Καστελλιώτες συμφωνούν με τα πε-
πραγμένα τους δεν δίστασαν να πλα-
στογραφήσουν υπογραφές Συμβούλων 
στις αποφάσεις, όπως καταγγέλθηκε 
στη συνέλευση του Συλλόγου. Επίσης 
κάποιοι χωριανοί γνωστοί αβανταδόροι, 
ευτελούς αξίας, ξεδιάντροπα και ανά-
λογα το συνομιλητή πάντα «εμπιστευ-
τικά» και υπόγεια προσπαθούσαν να 
πείσουν πόσα πήρε ο ένας πόσα πήρε 
ο άλλος, που βρήκαν τα λεφτά να τυπώ-
σουν και καταγγελίες, από αυτούς που 
πρωτοστάτησαν στην υπεράσπιση της 
Αλεφάντως, ότι αυτοί είναι μέσα στα 
πράγματα και ξέρουν.
Αυτή η προπαγάνδα μπάζει από 

παντού. Τη χρησιμοποιούν όμως, 
εφαρμόζοντας ναζιστικές μεθόδους, 
ελπίζοντας ότι ρίξε-ρίξε λάσπη κάτι 
θα μείνει. Και τι θέλουν να μείνει. Ότι 
τα Καστέλλια είναι ένα διεφθαρμένο 
Χωριό, ότι οι Καστελλιώτες τρέχουν 
πίσω από την εταιρεία ξεπουλώντας το 
συμφέρον του Χωριού τους και αν χρει-
αστεί τραμπουκίζουν και για χάρη της. 
Έτσι πιστεύουν θα γίνουν πιο ευάλωτοι 
οι Καστελλιώτες, θα σπείρουν την κα-
χυποψία και διχόνοια για να αρπάζουν 
αυτοί και να λυμαίνονται ανεξέλεγκτα 
τη δημόσια περιουσία. Όσο για τους 
χωριανούς μας που την εξυπηρετούν, 
σε καμιά περίπτωση δεν μιλώ για τους 
εργαζόμενους, για τους οποίους ισχύει 
ότι το ψήφισμα της 9-3-2013 αναφέρει, 
τους καλώ αν έχουν ίχνος τσίπας να 
βγουν στο φως της ημέρας να καταγ-
γείλουν ότι ξέρουν και να πάρουν και 
την ευθύνη. Όχι όπως τα σκουλήκια. 
Και όσοι έχουν γεννηθεί στα Καστέλλια 
λίγη τσίπα τουλάχιστον τη διαθέτουν. 
Και να γνωρίζουν ούτε τρομοκρατούν, 
ούτε φοβίζουν κανένα.
Σε συνέχεια έχουμε τα εξής γεγο-

νότα.
Στις 16-1-2013 υπογράφεται από-

φαση του Αν. Υπουργού ΥΠΕΚΑ για 
έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το 
έργο της λειτουργίας εγκαταστάσεων 
επεξεργασίας εμπλουτισμού, απο-
θήκευσης και αποβάθρων φόρτωσης 
- εκφόρτωσης Βωξίτη, σε χώρους συ-
νολικής έκτασης 666.801,829 τ.μ. που 
βρίσκονται στην θέση «ΚΕΦΑΛΗ» στην 
Ιτέα, Δήμου Δελφών, από την εταιρεία 
«S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ... Η θέση 
είναι στα όρια του οικισμού της Ιτέας 

και πολύ κοντά στη δυτική πλευρά την 
οποία επηρεάζει άμεσα. Δηλαδή η Ιτέα 
παραμένει τόπος επεξεργασίας απο-
θήκευσης φόρτωσης και εκφόρτωσης 
Βωξίτη, με τις εγκαταστάσεις να ενι-
σχύονται για τα επόμενα τουλάχιστον 
δέκα χρόνια. Να σημειώσουμε ότι οι 
χώροι επέμβασης βρίσκονται εντός της 
Ζώνης Β προστασίας του Αρχαιολογι-
κού χώρου Δελφών και του ευρύτερου 
Δελφικού τοπίου και βρίσκονται επίσης 
εντός των ορίων της Ειδικής Ζώνης 
διατήρησης (ΕΖΔ) του Ευρωπαϊκού Οι-
κολογικού Δικτύου NATURA 2000 και 
εντός των ορίων της ζώνης Ειδικής 
Προστασίας για την ορνιθοπανίδα (ΖΕΠ) 
του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου 
NATURA2000. Επίσης τμήματα των χώ-
ρων επέμβασης βρίσκονται εντός της 
ζώνης αιγιαλού και παραλίας, για τα 
οποία ισχύουν οι προβλεπόμενες από 
την κείμενη νομοθεσία διατάξεις. Όλα 
αυτά είναι φανερό ότι «απογειώνουν» 
την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής 
και τις δραστηριότητες που αναπτύσ-
σονται από αυτήν.
Στις 10-7-2013 υπογράφεται από-

φαση του Αναπ. Υπουργού ΠΕΚΑ για 
έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την 
εκμετάλλευση κοιτασμάτων βωξίτη σε 
χώρους συνολικής έκτασης 686.041 
τ.μ. που βρίσκονται στις θέσεις «Λάκ-
κες Λυρίτσας» που διοικητικά υπάγεται 
στα Δ.Δ. Καλοσκοπής Καστελλιων και 
Προσήλιου του Δήμου Δελφών. Πρόκει-
ται για θέσεις γύρω από το Μτσέτσι. Οι 
περισσότερες εκμεταλλεύσεις θα είναι 
υπόγειες. Οι θέσεις αυτές είχαν αδει-
οδοτηθεί με την ΚΥΑ 176598/4446/22-
12-03. Εξαιρέθηκαν από την εκμετάλ-
λευση με την απόφαση 1190/2007 του 
Ε’ τμήματος του Συμβουλίου Επικρατεί-
ας σταμάτησαν οι εργασίες και ξανά 
αδειοδοτούνται τώρα με νέα Μελέτη 
Περιβαλλοντικών επιπτώσεων και έτσι 
ξεπεράστηκε η απόφαση του Ανώτατου 
Δικαστηρίου.
Το Νομαρχιακό Συμβούλιο δεν εξέ-

φρασε απόψεις μέσα σε καθορισμένες 
προθεσμίες άρα μπορεί σύμφωνα με το 
νόμο 3010/02 παρ. 98 των από άρθρου 
2 να προωθηθεί η απόφαση χωρίς τη 
γνωμοδότηση του.
Στις 10-7-2013 υπογράφεται επίσης 

απόφαση του Αναπ. Υπουργού ΠΕΚΑ 
έγκριση περιβαλλοντικών όρων για:
α) την εκμετάλλευση κοιτασμάτων 

βωξίτη σε χώρους συνολικής έκτασης 
370.843,25 τμ. Και
β) την έρευνα κοιτασμάτων βωξίτη σε 

χώρο συνολικής έκτασης 6.400.962,50 
τμ.
Που βρίσκονται στα διοικητικά όρια 

του Δ,Δ. Καλοσκοπής, Καστελλίων 
και Προσηλίου του Δήμου Δελφών. Οι 
εκμεταλλεύσεις θα είναι υπόγειες. 
Πολλές από αυτές τις περιοχές είχαν 
αδειοδοτηθεί το 2003 και εξαιρέθηκαν 
από την εκμετάλλευση με την από-
φαση 1990/2007 του Ε τμήματος του 
Συμβουλίου Επικρατείας. Η έρευνα θα 
γίνει στην περιοχή ΚΡΑΝΙΕΣ - ΚΟΡΑΚΟ-
ΦΩΛΙΑ -ΚΑΛΟΣΚΟΠΗ. Δηλαδή στην πε-
ριοχή πάνω από τον Χάνι Ζαγγανά από 
αριστερά 1 χιλιόμετρο περίπου όπως 
βλέπουμε από το Χωριό όλη τη πρό-
σοψη της Γκιώνας έως την Καλοσκο-
πή σε έκταση εξίμισι (6.500) χιλιάδες 
στρέμματα! Οι γεωτρήσεις θα γίνουν 
σε κάναβο 200x200 μέτρα ή 100x100 
μέτρα και θα φθάσουν έως 30χ30μ σε 
απροσδιόριστο βάθος, βατό χαρακτηρί-
ζεται στη μελέτη, δηλαδή όσο μπορούν, 
200 - 300μ. Το Νομαρχιακό Συμβούλιο 
Φωκίδας με το 252/31-12-10 μεταβίβα-
σε τη σύμφωνη γνώμη του.
Στις 30-7-2013 υπογράφεται από-

φαση του υπουργού ΠΕΚΑ για έγκριση 
περιβαλλοντικών όρων για:
α) την εκμετάλλευση κοιτασμάτων 

βωξίτη σε χώρους συνολικής έκτασης 
2.048.931,32 τμ. και
β) την έρευνα κοιτασμάτων βω-

ξίτη σε χώρους συνολικής έκτασης 
20.266.560,60 τμ. Σε χώρους που 
υπάγονται διοικητικά στο Δ.Δ. Γραβιάς, 
Βάργιανης, Αποστολιά, Καστελλίων, 
Οινοχωρίου και Προσήλιου του Δήμου 
Δελφών. Όσον αφορά την εκμετάλλευ-
ση στη περιοχή Καστελλίων πρόκειται 
για της περιοχές Ασφακόλακα (Στριφά-
ρι) - Σιδερίτης, Μανδρί Τσακνή, Κλει-

Γράφει ο κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΚΑΣ

Ο λύκος όσο γυρνάει στον τόπο μας είναι επικίνδυνος. Να διασφα-
λίσουμε την απόφαση αναίρεσης της προηγούμενης (για την Αλεφά-
ντω) από κάθε μελλοντική προσπάθεια επαναφοράς του θέματος.

(Από την ανακοίνωση της επιτροπής αγώνα για την Αλεφάντω την 13-3-2013)

σούρα, Αγ. Βασίλης. Όσον αφορά την 
έρευνα πρόκειται για τις περιοχές στα 
όρια των Καστελλίων από τα παλιάμπε-
λα της Βάργιανης έως το Παλιοκάστέλ-
λι και τον Άγιο Βασίλη. Το Νομαρχιακό 
Συμβούλιο Φωκίδας με το 252/31-12-
10 έγγραφο του (τελευταία μέρα της 
θητείας του) διαβίβασε την απόφαση 
του ότι γνωμοδότησε θετικά.
Στις 7-10-2013 υπογράφεται από-

φαση Υπουργού ΠΕΚΑ για έγκριση πε-
ριβαλλοντικών όρων για:
α) την εκμετάλλευση κοιτασμάτων 

Βωξίτη σε χώρους συνολικής έκτασης 
16.254,88 τμ. και
β) την έρευνα κοιτασμάτων βω-

ξίτη σε χώρους συνολικής έκτασης 
21.024.812,50 τμ.
Σε χώρους που υπάγονται στα διοι-

κητικά όρια των Δ.Δ. Προσήλιου, Αγίας 

Ευθυμίας, Άμφισσας του Δ. Δελφών και 
στο Δ.Δ. Καρούτων του Δ. Λιδωρικίου. Οι 
περισσότεροι από τους χώρους αυτούς 
«ΤΡΙΣΙΛΙ» «ΤΑΡΑΤΣΑ-ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ» 
«ΓΑΒΡΑΣ-ΠΑΣΤΟΡΕΜΑ» κλπ. Εμπί-
πτουν σε περιοχή του οικολογικού δι-
κτύου NATURA 2000 Το Νομαρχιακό 
Συμβούλιο Φωκίδος με το 252/31-12-
10 έγγραφο του γνωμοδότησε θετικά 
όπως και στις προηγούμενες.
Δηλαδή την τελευταία μέρα της 

θητείας του παραμονή πρωτοχρονιάς 
το Νομαρχιακό Συμβούλιο Φωκίδας με 
Νομάρχη τον νυν Δήμαρχο Δελφών πα-
ραχώρησε στην εταιρεία 47.692,335 
στρέμματα για έρευνα κοιτασμάτων 
βωξίτη και 3.122,07 στρέμματα για εκ-
μετάλλευση κοιτασμάτων. Κανείς και 
ποτέ δεν ανακοίνωσε τα αντισταθμιστι-
κά οφέλη του Νομού.

Σε επιστολή που απέστειλε στα 
«Κ.Ν.» ο ξάδερφός του στρατηγός 
Ευθύμιος Ν. Παπανικολάου φωτίζο-
νται διαφορετικές πτυχές της προ-
σωπικότητας και του χαρακτήρα 
του Αρχηγού αφού περιλαμβάνο-
νται καθημερινές και ανθρώπινες 
οικογενειακές στιγμές. Τη δημοσι-
εύουμε ακολούθως:

«Λίγες μέρες πριν ο Αλέκος γί-
νει Αρχηγός, τα αδέρφια του Γιάν-
νης και Γιώργος, του πρότειναν 
να αποφύγει το αξίωμα, λόγω της 
πολιτικής αστάθειας που υπήρχε 
τότε στη Χώρα. Στη συζήτηση ήμουν 
παρών και ρώτησα τον Αλέκο, αν 
γενόμενος Αρχηγός, οι σκέψεις του 
για την αεροπορία μας θα μπορού-
σαν να υλοποιηθούν. Η απάντησή 
του ήταν “Ναι” και τότε του είπα 
“προχώρα”, θέση με την οποία 
συμφώνησαν και τα αδέρφια του.

Τις μέρες που ο Αλέκος έγινε 
Αρχηγός και ενώ του μπάρμπα μου 
του Παπά γελούσαν και τα γένια 
του, όταν αγκάλιασα τη θεια μου 
την Παπαδιά να την συγχαρώ, με 
πόνο ψιθυριστά μου είπε “Πετάει 
ακόμα παιδάκι μου. Μου το είπε ο 
Γιώργος”. Το μόνο που μια ζωή εν-
διέφερα τη θεια μου την Παπαδιά, 
ήταν πότε ο Αλέκος θα έφευγε από 
την αεροπορία και θα σταματούσε 
να κινδυνεύει.
Τελικά ο Αλέκος κατά τη μακρά 

σταδιοδρομία του στη αεροπορία 
δεν είχε κανένα ατύχημα, γιατί ο 
Θεός άκουγε τις προσευχές της 
μάνας του αλλά και της γυναίκας 
του, της αγαπημένης μας Ελένης, 
που επί πολλά χρόνια κάθε μέρα 
με αγωνία τον περίμενε να επι-
στρέψει από το αεροδρόμιο στο 
σπίτι τους. Αιωνία η μνήμη σου 
καλέ μας Αλέκο.»

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΛΕΚΟΥ Π. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
(Συνέχεια από τη σελίδα 3)
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Αγαπητέ «Κ.Ν.»,
Το Χωριό μας από τα παλιά 

ακόμα χρόνια είχε ένα πνεύμονα 
εξοχικό, το Χάνι Ζαγκανά, που 
κάτω από τα αιωνόβια πλατάνια 
του και το κρύο νερό, ήταν μια 
όαση για τους συντοπίτες μας, 
αλλά και τους φιλοξενουμένους 
μας. Ακόμη από την εποχή που 
το λειτουργούσε ο αείμνηστος 
Γερομήτρος-Τσούτσος, αλλά και 
μεταγενέστερα μέχρι τις μέρες 
μας, ήταν το εξοχικό ολόκληρης 
της Περιοχής και όχι μόνο του 
Χωριού μας.
Για λόγους άγνωστους σταμά-

τησε από πέρυσι η λειτουργία 
του και το Χάνι έγινε κατοικία 
των ιδιοκτητών του, μάλιστα και 
με περίφραξη του και μουτζού-
ρωμα των οδικών πινακίδων που 

οδηγούν σ’ αυτό. Αυτό βέβαια 
είναι δικαίωμα των ιδιοκτητών 
του. Πλην όμως «ο Κάλανος», 
η φυσική πηγή του, με όλες τις 
νόμιμες, αλλά και τις παραδοσι-
ακές εκδοχές, ανήκει σ’ όλους 
μας και απαράδεκτα οι ιδιο-
κτήτες του Χανιού στερούν τον 
κόσμο από το δρόσισμά τους σ’ 
αυτήν.
Γι’ αυτήν την αποστέρηση, 

φρονούμε, ότι το λόγο έχουν οι 
Αρχές και πρωτίστως το Δασαρ-
χείο Αμφίσσης. Κάτι πρέπει να 
γίνει για την αποκατάσταση και 
την προσέγγιση του κοινόχρη-
στου νερού από όλους, που ως 
φυσική πηγή ανήκει στο σύνολο 
των κατοίκων.

Με εξαίρετη τιμή
Ένας Καστελλιώτης

ΤΟ  ΧΑΝΙ  ΖΑΓΚΑΝΑ

...28η Οκτωβρίου: Μετά από 
αυτές τις ηλιόλουστες μέρες 
στο Χωριό, θα ήθελα μόνο για 
την «καλή πλευρά» να γράψω. 
Το Χωριό, πανέμορφο, κατα-
πράσινο, με το νερό να κυλάει 
στο αυλάκι και να σε συνοδεύ-
ει σε κάθε σου βήμα. Με χαλιά 
από κυκλάμινα παντού... Θυμά-
μαι μια έκθεση που είχα γράψει 
πριν πολλά-πολλά χρόνια για 
την «Φθινοπωρινή πολυχρω-
μία».... Έναν ύμνο για το Χω-
ριό. Θα ήταν όμορφο να μείνει 
κανείς εκεί. Δυστυχώς δεν είναι 
πάντα εύκολο

Γεύσεις Βιολέττας
Θα ήθελα να γράψω για καλά 

πράγματα και ευχάριστα νέα. 
Όπως για τις «Γεύσεις Βιολέ-
τας» που η Βίκυ και ο Χρήστος 
Σταματέλος λειτουργούν με 
επιτυχία στον Αποστολιά (Κάτω 
Κάνιανη). Ένα μεζεδοπωλείο 
όπου η μαμά- Βιολέττα, γνωστή 
για τη μαγειρική της δεξιοτε-
χνία, δημιουργεί στη κουζίνα κι 
όπου όλα γίνονται με χαμόγελο 
και άψογη εξυπηρέτηση.

Μονοπάτια της Οίτης
Θα ήθελα να πω για το γεγο-

νός ότι ο κεντρικός Ορειβατικός 
Σύλλογος της Ιταλίας, που στο 
σύνολο του απαριθμεί πάνω 
από 300 χιλιάδες μέλη, επέλεξε 
απ’ όλη την Ελλάδα δύο ορεινά 
μονοπάτια από το βουνό της Οί-
της ώστε να τα αναδείξει και να 
τα παρουσιάσει σε ειδικό έντυ-
πο τουριστικής προβολής.
Οι εκπρόσωποι του Club 

Alpino Italiano, όπως ονομάζε-
ται, βρέθηκαν στην Γραβιά σε 
μία ειδική εκδήλωση παρουσί-
ασης ορεινών μονοπατιών από 
τη Μεσόγειο, που διοργανώθη-
κε από τους φορείς διαχείρισης 
των Εθνικών Δρυμών Οίτης και 
Παρνασσού από το ΚΠΕ Στυλί-
δας-Υπάτης και από τους δή-
μους Λαμίας, Αμφίκλειας και 
Δελφών.

Σκουπίδια παντού
Μετά, περπατώντας στο Χω-

ριό βλέπω παντού... σκουπίδια. 
Ειδικά το ποτάμι το θεωρούν 
πολλοί συγχωριανοί μας κάδο 
απορριμμάτων. Η κυρία Λένα 
Κοβάτσου - Βαφειάδου δημοσί-
ευσε στο facebook φωτογραφίες 
από την περιοχή του Άη -Νικόλα 
που είναι πραγματικά ντροπια-
στικές. Κάθε είδους σκουπίδια 

«στολίζουν» με τον δικό τους 
τρόπο το τοπίο. Στο δρόμο προς 
Αποστολιά, δεξιά κι αριστερά το 
περιβάλλον είναι... πολύχρωμο 
από σακούλες σκουπιδιών. Τι 
να πει κανείς;
Ο Κουρέας των δέντρων
Διαμαρτυρήθηκε λέει το ΚΤΕΛ 

για τα δέντρα του Χωριού μας 
που εμποδίζουν τα λεωφορεία 
του (περνάνε τόσο... συχνά, άλ-
λωστε!). Οπότε με τη γνωστή 
και απλή μέθοδο «πονάει χέρι/ 
κόψει χέρι» ένας εργολάβος 
ανέλαβε να.... λύσει το πρόβλη-
μα «ξυρίζοντας» ότι εύρισκε στο 
διάβα του. Κάθε είδους δέντρα 
που με μεράκι και αγάπη φρό-
ντιζαν οι Καστελλιώτες.
Ο συγχωριανός μας Ευθύμιος 

Αποστολόπουλος έγραψε χαρα-
κτηριστικά στο facebook:

«Θα ήθελα να μάθω με τι κρι-
τήρια ο Δήμος Δελφών χορηγεί 
τα έργα του. Είναι η οικονομικό-
τερη προσφορά; Είναι η ικανό-
τητα και η γνώση του συμβαλ-
λομένου για το συγκεκριμένο 
έργο;
Αναφέρομαι στο προχθεσινό 

γεγονός που συνέβη σε πολλούς 
από εμάς, όταν ο δήθεν εργολά-
βος έγινε ξαφνικά και υλοτόμος 
και κατέστρεψε δένδρα που δε-
καετίες φροντίζαμε, ομορφαί-
νανε τα σπίτια μας και το Χω-
ριό επίσης, και δεν εμποδίζανε 
ΠΟΥΘΕΝΑ. Αυθαίρετα λοιπόν, 
χωρίς καμία ειδοποίηση, ήρθε 
ο «κύριος εργολάβος» με το συ-
νεργείο του, καταμεσήμερο, και 
έκοβε, μακάρι να καταλάβαινε 
και ο ίδιος τι; Με πλήρη έλλειψη 
σεβασμού και ευαισθησίας στο 
περιβάλλον έκανε τα δένδρα να 
είναι για λύπηση Είδε μετά την 
αθλιότητα που έκανε; Καλύτερα 
να το έκοβε από τη ρίζα. Θλίβο-
μαι για όλους αυτούς που για 
χάρη της αρπαχτής κάνουν τα 
πάντα χωρίς να ξέρουν ΤΙΠΟΤΑ»

Καλές πρακτικές
για τον Τουρισμό

Σε μια μελέτη όπου παρουσι-
άζονται καλές πρακτικές στον 
Τομέα του Τουρισμού και προ-
τείνονται ως υπόδειγμα στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση γίνεται ειδι-
κή αναφορά σε ένα μικρό ορει-
νό Χωριό της Ιταλίας, το Cerreto 
Alpi που πριν μερικά χρόνια 
αντιμετώπιζε συνεχή μείωση 
του πληθυσμού. Οι νέοι άνθρω-

ποι έφευγαν μη βρίσκοντας ερ-
γασία και το Χωριό βάδιζε στην 
εξαφάνιση απομένοντας με 80 
κατοίκους. Τότε μια μικρή ομά-
δα ανθρώπων του Χωριού -μό-
λις 16 άτομα- αποφάσισαν να 
δημιουργήσουν έναν Συνεταιρι-
σμό. Αξιοποιώντας ο καθένας τις 
γνώσεις του και τις ικανότητες 
του, ανέπτυξαν δραστηριότητες 
στην παραγωγή παραδοσιακών 
τροφίμων και στον τουρισμό.
Παράλληλα, έφτιαξαν ένα 

καφέ-εστιατόριο, μια εταιρεία 
ενοικιάσεως ειδών για ορεινά 
σπορ και δραστηριότητες, υπη-
ρεσίες ξεναγών και οδηγών του 
βουνού, ενοικιαζόμενα δωμά-
τια και διαμερίσματα. Φτιάχτη-
κε ακόμη ένα μπαρ, ένα μπακά-
λικο με παραδοσιακά προϊόντα, 
ένα εστιατόριο-πιτσαρία και 
μια φάρμα όπου πέρα από τις 
καλλιέργειες και τα ζώα, υπήρχε 
πισίνα και καφετέρια.
Το Χωριό αυτή τη στιγμή δέ-

χεται 5-6 χιλιάδες ξένους επι-
σκέπτες το χρόνο, συνεργάζεται 
με τους συνεταιρισμούς άλλων 
χωριών της περιοχής, ενώ στις 
υπηρεσίες του εργάζονται δέκα 
άτομα ως μόνιμο προσωπικό... 
Τα Καστέλλια που ήδη έχουν 
κάποια υποδομή, με τη δημι-
ουργία ενός Συνεταιρισμού θα 
μπορούσαν να προχωρήσουν 
ακόμη περισσότερο... Ήδη ο 
συγχωριανός μας Παναγιώτης 
Μακρής κάνει εκστρατεία ενη-
μέρωσης για σχετικά θέματα. 
Ας ελπίσουμε να ανοίξει μια νέα 
σελίδα για τα Καστέλλια.
Που βρέθηκαν τα χρήματα 
για να γίνουν οι αναγκαίες 
εργασίες αποκατάστασης 

της υδροδότησης
το καλοκαίρι

Μεταφέρω -χωρίς σχόλια- την 
ενημέρωση από τον συγχωρια-
νό Αθανάσιο Μυρμίρη (από το 
facebook):

«...Διότι τα 1.000,00 € που 
έδωκε η κ. Λευκαδίτη, ως Πρό-
εδρος του Συλλόγου Γυναικών 
Καστελλίων στον εργασθέντα 
το καλοκαίρι Ιωάννη Μ. Παππά 
στην απόφραξη του αγωγού 
υδρεύσεως από Οινοχώρι προς 
Καστέλλια, προέρχονται από το 
ποσό των 20.000,00€ που διέ-
θεσε, σε αντάλλαγμα της κατα-
στροφής του Αγίου Βασιλείου 
και της όμορφης πλαγιάς, η με-
ταλλευτική εταιρεία της περιο-
χής ΒΩΞΙΤΑΙ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ. 
Όπως με πληροφόρησε ο κ. 

Πρόεδρος του Τ.Δ. ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ 
του Δήμου Δελφών, τα χρήμα-
τα αυτά προορίζοντο για την 
πληρωμή του χωραφιού, κοντά 
στην παλαιά γέφυρα, του Ιωάν-
νη Κων. Βέλλιου, εκτάσεως 800 
περίπου τ.μ.
Η αξία του χωραφιού ανήλ-

θε στο ποσό των 16.500 € και 
έμειναν υπόλοιπο 3.500 €. Από 
αυτά διετέθη ποσό 1.000 € για 
την πληρωμή της εργασίας ως 
ανωτέρω. Παρέμειναν υπέρ 
του Συλλόγου 2.500 € αμοιβή 
για την χρησιμοποίηση του ως 
οικονομικού Συμβούλου, λόγω 
τυπικής αδυναμίας {μη υπάρξε-
ως σφραγίδας του Τ.Δ. ΚΑΣΤΕΛ-
ΛΙΩΝ). Έγινε κάποια αλχημεία, 
ώστε τα χρήματα να μην πάνε 
μέσω Δήμου, η τύχη των οποίων 
θα ήταν αμφίβολη και να χρησι-
μοποιηθούν εξ ολοκλήρου για 
τις ανάγκες του Χωριού ...»

Κ. ΣΤΟΦΟΡΟΣ

Πολλoί από τους απόδημους 
Καστελλιώτες που δεν ξεχνούν 
την γενέτειρά τους, πέρασαν 
φέτος τις διακοπές τους στο 

Χωριό μας. Είδαμε πολλούς κι 
ευχόμαστε να μην παραλείψουμε 
κανέναν.
Η κ. Χριστίνα Κοράκη – Σταμα-

τέλου με τα τρία εγγόνια της από 
Νέα Υόρκη. • Ο κ. Νικόλαος Πι-
πέλιας με την σύζυγό του Τούλα 
όπως κάθε χρόνο πέρασαν ένα 
μήνα στο Χωριό μας. Ήρθαν από 
Νέα Υόρκη. • Η κ. Ντίνα Βάρσου 
κόρη της Ζωής Παπαγεωργίου 
από Νέα Υόρκη με τα δύο παιδιά 

της. Ο μικρός Παναγιώτης εξε-
ρεύνησε με το ποδήλατό του το 
Χωριό και έγινε αγαπητός. • Ο κ. 
Παναγιώτης Τσάκαλος και όπως 

κάθε χρόνο ο γιος του Μπάμπης 
από Αυστραλία. • Ο κ. Παν. Χρι-
στίδης με την σύζυγό του Κατίνα 
από Καλιφόρνια. • Ο κ. Ιωάννης 
Ν. Μακρή από το Πανεπιστήμιο 
του Μόντρεαλ Καναδά. • Ο κ. 
Νικόλαος Ι. Μπαλωμένος Πλοί-
αρχος που δεν ξεχνά το Χωριό 
μας. • Ο κ. Κώστας Σκαφάς με 
την σύζυγό του Γκαμπριέλα.
Τους ευχόμαστε καλό χειμώνα 

και να μας έρθουν πάλι.

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ

TABΕΡΝΑ - ΨΗΣΤΑΡΙΑ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ
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ΟΙ ΝΕΟΙ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΕΣ
(Συνέχεια από τη σελίδα 1)

πόλεις, αποδυνάμωσε σιγά-σιγά το 
Χωριό από τους κατοίκους του, σε 
μιαν απροσδόκητη αστυφιλία, δημι-
ουργώντας σοβαρό δημοσιονομικό 
πρόβλημα.
Σιγά-σιγά τα σπίτια ερήμωσαν, η 

καπνοκαλλιέργεια παρήκμασε και 
σταμάτησε και το Χωριό που έσφυ-
ζε από ζωή, μαραμένο, άρχισε ίσα-
ίσα να στέκει στα πόδια του. Στα-
μάτησαν οι γάμοι, σταμάτησαν οι 
γεννήσεις, έπαψε να υπάρχουν πια 
νέοι, για να το αναζωογονήσουν 
και επήλθε ο μαρασμός. Πολύ λίγοι 
νοικοκυραίοι και ως επί το πλεί-
στον γέροι το συντηρούσαν.
Ώσπου από το Βορρά, κατήλ-

θαν και γέμισαν τα κενά της Χώ-
ρας, ιδιαίτερα από την Αλβανία, 
νέοι μετανάστες. Στο Χωριό μας 
εμπεδώθηκαν εδώ και χρόνια δέ-
κα-δώδεκα οικογένειες και πήραν 

στα χέρια τους όλες τις δουλειές, 
αντικαθιστώντας τους παλιούς γε-
ρασμένους συγχωριανούς μας. Σι-
γά-σιγά με την εργατικότητα τους, 
αφομοιώθηκαν και έγιναν αληθινοί 
Καστελλιώτες. Αγόρασαν σπίτια 
απόχτησαν παιδιά, που τα σπου-
δάζουν και έδωσαν ζωή στον τόπο. 
Όλες οι δουλειές περιήλθαν στα 
χέρια τους: γεωργικές, οικοδομι-
κές, παραγωγικές κάθε φύσεως.
Τα παιδιά τους προσαρμοσμέ-

να απόλυτα, αντιπροσωπεύουν με 
επάρκεια -πρέπει να το δεχθούμε- 
ως επί το πολύ τη νέα γενιά του 
Χωριού. Αφομοίωσαν τα Καστελ-
λιώτικα ήθη και έθιμα και πρωτο-
στατούν σ’ όλες τις εκδηλώσεις 
του Χωριού. Σήμερα αποτελούν 
ριζωμένο κομμάτι από εμάς. Είναι 
το νέο αίμα, η ανανέωση και ως 
τέτοιο το αναγνωρίζουμε και το κα-
λωσορίζουμε.

Ήταν μια πολύ όμορφη βραδιά... 
Την Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2013 στον 
εξαιρετικά ζεστό και φιλόξενο χώρο 
στο καφενείο «Περιβολάκι» στα Κάτω 
Πετράλωνα. Μαζί με Καστελλιώτες 
και φίλους του Χωριού μας παρουσι-
άσαμε το βιβλίο «Έγκλημα στο Χω-
ριό». Γιορτάζοντας συγχρόνως και τα 
50 χρόνια αδιάλειπτης έκδοσης της 
εφημερίδας μας.
Τη συζήτηση συντόνισε ο αντιπρόε-

δρος του Συλλόγου μας Κώστας Στο-
φόρος. «Συναυτουργοί» στο «Έγκλη-
μα» δηλαδή στην παρουσίαση, στη 
συζήτηση για το Διαγωνισμό, για το 
Στέλιο Ξεφλούδα και για τον εσωτερι-
κό μονόλογο ήταν δυο εκλεκτοί φίλοι 
του Χωριού μας. Ο συγγραφέας και 
σκηνοθέτης Σέργιος Γκάκας –ως μέ-

λος της Κριτικής Επιτροπής είχε βοη-
θήσει το Σύλλογό μας στην αξιολόγη-
ση των διηγημάτων- και ο σκηνοθέτης 
Θάνος Μιχαλάς, οι οποίοι, εκτός των 
άλλων, απέδωσαν με μοναδικό τρόπο 
αποσπάσματα του βιβλίου. Το παρών 
έδωσε και η «δικιά μας» Λιλή Γάτη, 
αναφερόμενη στα πραγματικά γε-
γονότα που αποτέλεσαν τον κορμό 
του περιεχομένου στην ανθολογία 
διηγήματός της που έλαβε το βραβείο 
«Γιώργης Χαλατσάς».
Ακολούθησε κλήρωση λογοτεχνι-

κών βιβλίων σε πολλούς τυχερούς 
και βέβαια μουσική, κρασάκι, τσίπου-
ρο και διαλεχτοί μεζέδες από τη σπι-
τική κουζίνα της σπέσιαλ ομάδας του 
Καφενείου.
Και εις άλλα με υγεία...

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ «ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ»



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


