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ΓΕΩΤΡΗΣΗ

Άλλο πάλι και τούτο που πρόσφατα κυκλοφόρησε. Είναι
για να μην ησυχάσουμε ποτέ, η γη μας να είναι έρμαιο εκμεταλλεύσεων με μια ανελέητη και ανεπούλωτη καταστροφή της. Πάλι είμαστε αδύναμοι και υποκείμενοι. Η Εταιρεία των Βωξιτών, αλλάζοντας ονόματα κάθε φορά, πάλι
πήρε άδεια γεωτρήσεων στο χώρο του Απάνω Καστελλιού
από τη Δημαρχία Δελφών, η οποία πρόθυμα τής την έδωσε.
Τι ακριβώς θα γίνει, κανένας δεν γνωρίζει να μας εξηγήσει
θετικά. Με το καινούργιο αυτό εγχείρημα, έρχεται στο νου
και εκείνο το προ ετών, που ανακοινώθηκε από τις Υπηρεσίες της, ότι σε βάθος μόλις δέκα πέντε ως είκοσι μέτρων
στη θέση «Παλιάμπελα», απέναντι από τον «Πύργο», περνούσε ολόκληρο υπόγειο ποτάμι με νερό. Έσπευσε τότε ο
αείμνηστος δυναμικός Πρόεδρος του χωριού μας, ο Τάκης
Τσακνιάς, και με χρέος άρχισε την εκσκαφή, προκειμένου
να ελύετο διά παντός, η υδροδότηση του χωριού μας, αλλά
άγνωστες δυνάμεις ενεπλάκησαν, με αποτέλεσμα να μείνει
στα μισά η προσπάθεια και σαν μαρτυράς της να παραμένει
ως σήμερα το ξεκίνημα της εκσκαφής. Αλλά ας ευρεθεί κάποιος να μας δώσει εξηγήσεις, περί τίνος πρόκειται.
Γιατί αυτή η σιγή και οι εν παραβύστω, με απόλυτη εχεμύθεια ενέργειες; Ποιος ο λόγος; Τι τεκταίνεται πάλι σε
βάρος του τόπου μας και της ίδιας της υπάρξεως μας σ’
αυτόν; Ας ευρεθεί κάποιος υπεύθυνος να μας διαφωτίσει
επί τέλους, ώστε να μην είμαστε οι τελευταίοι που θα το
μάθουμε και ευρεθούμε και πάλι - όπως πάντοτε - προ γεγονότων τετελεσμένων ανήμποροι, χωρίς πλέον να μπορούμε
να αντιδράσωμε στην καταστροφή.
Γνωρίζομε εκ προοιμίου, ότι ο αντίλογος είναι έτοιμος και
αποστομωτικός, γιατί προτάσσονται μέσω της Εταιρείας
-όχι το κέρδος της- μα τα συμφέροντα του Δημοσίου και της
ολότητος. Ποιος λέει όχι! Αλλά από το σημείο αυτό μέχρι
την καταστροφή των πάντων και τη μετατροπή του χωριού
μας σε σεληνιακό τοπίο, προκειμένου η Εταιρεία, αδιαφορώντας για τις καταστροφές, στοχεύοντας απλώς με θυσία
των πάντων στα επιτεύγματα της και στα συμφέροντα της
με μηδαμινές δαπάνες είναι μεγάλη η απόσταση. Δεν αντιδρούμε στα επιτεύγματα και στη λελογισμένη εκμετάλλευση του τόπου και στην αξιοποίηση του φυσικού του πλούτου. Αλλά έχομε την απαίτηση να έχομε τον πρώτο λόγο και
τον έλεγχο των πλαισίων των ερευνών και της εκμετάλλευσης για να μην επαναληφθούν εκείνα τα αθεράπευτα πλέον
που έγιναν στην «Αλεφάντω», στα «Τσακνέικα Μαντριά»
και στον οπίσθιο χώρο στην «Τσούκα Χλωμού», που μετατράπηκαν σε σεληνιακά τοπία για πάντα στους αιώνες.
Έγινε η κακή αρχή με τους «Ραφτάδες» του χωριού μας και ακολούθησε με
τους «Τσαγκαράδες» και τους «Σωφεραίους» και συνεχίστηκαν οι διαμαρτυρίες και τα παράπονα από τους άλλους
επαγγελματίες συγχωριανούς, έτσι που
να μην μπορούμε να σιγήσουμε. Κι έτσι
συνεχίζομε σήμερα με αυτούς που μας
χάρισαν το κέφι και τη διασκέδαση στις
χαρούμενες γιορτές, στους γάμους και
στα πανηγύρια, με τους οργανοπαίχτες.
Αν πάμε μακρυά στον προπερασμένο αιώνα, έχουμε τα τρία αδέρφια τους Χαλατσαίους: τον Κουραντζά (Γιάννη Χαλατσά), που έπαιζε ταμπουρά, τον Παλιούρα (Μήτρο Χαλατσά) που έπαιζε φλογέρα και τον Ρεγκούζα (Κώστα Χαλατσά),
που έπαιζε νταρβίρα και τύμπανο (ντέφι)
και ήταν το αηδόνι της Περιοχής, αφού
δέκα εφτά χρονώ, όταν ο Όθωνας επισκέφθηκε το Ναό του Ηρακλέους στην

Συνέλευση κατοίκων Κοινότητος Καστελλίων

TA AITHMATA KAI OI ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Κατόπιν πρόσκλησης του
προέδρου Σπ. Κουτρούμπα
πραγματοποιήθηκε Συνέλευση στις 9.9.2014 στο Δημοτικό Σχολείο του χωριού μας.
Θέμα: «Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε.
Γραβιάς, κατά το μέρος που
αφορά την Τοπική Κοινότητα
Καστελλίων», προκειμένου να
διατυπωθούν και να υποβληθούν οι σχετικές προτάσεις
της Τοπικής Κοινότητας Καστελλίων στα αρμόδια όργανα
του Δήμου Δελφών.
Παρέστησαν τα μέλη της
Κοινότητας και ο Πρόεδρος,
μέλη των Τοπικών Φορέων
και 80 περίπου κάτοικοι των
Καστελλίων.
Ο Πρόεδρος Καστελλίων κ.
Σπυρίδων Ταξ. Κουτρούμπας.
κατ’ αρχήν καλωσόρισε τους
παρισταμένους για την παρουσία τους στην παρούσα
Συνέλευση. Ακολούθως αναφέρθηκε στο Σχέδιο ΣΧΟΟΑΠ
και διατύπωσε την αντίθεσή
του καθώς το σχέδιο είναι
αντίθετο με τα συμφέροντα
του χωριού μας αλλά εξυπηρετεί τα συμφέροντα των μεταλλείων. Επίσης τις ελλείψεις

που παρουσιάζει αλλά και
το χωροταξικό είναι αντίθετο
με τα συμφέροντά μας. Εξέφρασε ο πρόεδρος τη θέλησή
του ότι όλοι μαζί θα παρουσιάσουμε ένα πλήρες κείμενο
από προτάσεις που θα καλύπτει όλα όσα προβλέπει ο
ΣΧΟΟΑΠ και εξυπηρετούν τα
συμφέροντά μας.
Ακολούθως τον λόγο έλαβαν
οι δύο Σύμβουλοι Δημ. Χουλιάρας και Παν. Μακρής και
εξέφρασαν την αντίθεσή τους
στην υπάρχουσα μελέτη και
τη συμφωνία τους με τον πρόεδρο. Τη σύμφωνη γνώμη εξέφρασαν και μερικοί συγχωριανοί μας και ο πρόεδρος έδωσε
το λόγο στο Δημήτριο Μπάκα
ο οποίος σαν ειδικός έχει μελετήσει επισταμένως το θέμα
και θα κάνει μια αναλυτική
ενημέρωση. Πράγματι ο Δημ.
Μπάκας
προετοιμασμένος
κατάλληλα ανέφερε ένα-ένα
τα θέματα της μελέτης του
Σχεδίου και επεσήμανε τις λάθος εκτιμήσεις των μελετητών
αλλά και τι θα πρέπει να προτείνουμε ώστε να διορθωθούν
οι αδικίες. Η μελέτη χρειάζε-

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ζητούμε συγνώμη από τους συγχωριανούς μας επειδή
το προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας μας δεν το έλαβαν επειδή δεν ταχυδρομήθηκε, αλλά μοιράσθηκε μόνο
στο χωριό μας.
Δυστυχώς τα οικονομικά μας ήταν αρκετά μόνο για την
εκτύπωση. Κάθε τρεις μήνες χρειαζόμαστε 800-1000 €
για να κυκλοφορεί η εφημερίδα χωρίς πρόβλημα. Μέχρι
τώρα τα καταφέρνουμε.
Κάνουμε έκκληση προς όλους, αναγνωρίζοντας βέβαια
τις δυσκολίες της εποχής όπως μας βοηθήσουν οικονομικά, άλλος λίγο άλλος πολύ.

(Συνέχεια στη σελίδα 4)

ΤΟ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΑΣ

ΟΡΓΑΝΟΠΑΙΧΤΕΣ
Οίτη, τον κάλεσαν και τραγούδησε «κλέφτικα» μπρος στο Βασιληά.
Συνέχισαν οι Τσοκαίοι, δηλαδή ο
Κυριάκος Κουτρούμπας καραμούζα
(πίπιζα) και ο αδερφός του ο Γιώργης
τούμπανο, και για να τους παραθέσουμε
όλους και να μην παραλείψουμε κανένα
κατά το δυνατόν, θα τους αναφέρουμε
κατά ειδικότητα οργάνου: Έτσι κλαρίνο
έπαιξαν κατά σειρά αρχαιότητος, ο Γιάννης Πανουργία Παπαϊωάννου, ο Κώστας
Σταμ. Μπάκας, ο Ευάγγελος Δερμάνης,
ο Νικόλαος Γραβιάς, ο Τριαντάφυλλος
Ελευθερίου, ο Πανουργίας Μπάκας, ο
Ζήτρος Κουδούνας και ο Σπύρος Γεωρ-

ται ειδικές γνώσεις που ο Δημ.
Μπάκας διαθέτει γιαυτό και οι
παρατηρήσεις και προτάσεις
είναι σωστές. Πάνω σ’ αυτές
στηρίχθηκε.
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας
Σπυρ. Κουτρούμπας πρότεινε
και αποφάσισε ομόφωνα η Γενική Συνέλευση ψήφισμα που
θα υπογραφεί απ’ όλους τους
παρευρισκόμενους.
Συνεδρίαση Συμβουλίου
Τοπικής Κοινότητος
Καστελλίων 15.9.2014
Συνέχεια στο θέμα «Μελέτη
ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Γραβιάς εδόθη στη συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου στο Κοινοτικό
Κατάστημα παρουσία αρκετών συγχωριανών μας. Στην
ομιλία του τόσον ο Πρόεδρος
Σπυρ. Κουτρούμπας όσον και
τα δύο μέλη Δημ. Χουλιάρας
και Παν. Μακρής συμφώνησαν στις προτάσεις που πρέπει να παρουσιασθούν στους
μελετητές και στο Δήμαρχο
Δελφών και απεφάσισαν ομόφωνα.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Β1
ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε.
ΓΡΑΒΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΕΛΦΩΝ
Το Συμβούλιο ΤΟΠΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ
της Δ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ του ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ με βάση όσα
ειπώθηκαν στη Συνέλευση τις
9-9-2014 των κατοίκων του
χωριού αποφασίζει να προτείνει τα παρακάτω για την
ανασύνταξη της πρότασης
Β1 Σταδίου του ΣΧΟΟΑΠ της
Δ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ του Δ. ΔΕΛΦΩΝ
και να τα διεκδικήσει με κάθε

γίου.
Βιολί εξ άλλου έπαιξαν ο Γιώργος Β.
Πέτρου, ο Δημήτρης Ας. Παπανικολάου
και ο Δημήτρης Παν. Μπάκας.
Στη συνέΧεια σαντούρι έπαιξαν ο
Γιώργος Ν. Πιπέλιας, ο Κώστας Παν.
Μακρής και ο Σταμάτης Γ. Μπάκας.
Ακορντεόν έπαιξαν ο Δήμος Β. Πέτρου και ο Αλέξανδρος Προβιάς. Τέλος
κιθάρα έπαιξαν οι Δήμος Β. Πέτρου,
Σταμάτης Σταμ. Γραβιάς, ο Αντώνιος
Γραμματικός και ο Δημήτρης Κ. Κάντζος
και λαούτο ο Παναγιώτης Πανουργία
Παπαϊωάννου, ο Μιχάλης Μοσχολιός
και ο Κων/νος Δ. Κάντζος.

Αν ξεχάσαμε και κανέναν, ας μας το
συγχωρήσει. Γεγονός είναι, ότι το χωριό
στη διάρκεια του, διέθετε πάντοτε επιλεγμένη λαϊκή ορχήστρα, η οποία κατά
παράδοση έπαιζε τα δημοτικά τραγούδια
όλα, από κλέφτικα και του τραπεζιού,
μέχρι και κυρίως χορευτικά, τσάμικα,
συρτά και κουνητά στα τρία, αλλά και
πατινάδες, συνοδεύοντας τη νύφη στην
εκκλησία κλπ.
Μερικοί από αυτούς, όπως οι αδελφοί
Γιώργος και Δήμος Πέτρου (βιολί και
ακορντεόν) έγιναν ξακουστοί και μετείχαν σε κομπανίες σε όλη τη Ρούμελη.
Όλοι οι οργανοπαίχτες χάρισαν περίσσια τη διασκέδαση, το γλέντι, το κέφι και
τη χαρά σε όλους μας και το σημερινό
χρονογράφημα, ας σταθεί μια ανάμνηση ευγνωμοσύνης και ευχαριστίας από
τους Καστελλιώτες, όπου γης.
Χ.-
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Κοινωνικά
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
• Στις 22 Μαΐου 2014 η
Σύμβουλος του Συλλόγου
μας κα Δώρα Διένυη σύζ.
Χαραλ. Κουγεμήτρου έφερε
στον κόσμο ένα χαριτωμένο
αγοράκι. Στους ευτυχείς γονείς ευχόμεθα ολόψυχα να
τους ζήσει και να το ιδούν
και να τον καμαρώσουν μεγάλο και τρανό, όπως το επιθυμούν.
• Ο Μάνος Αρχοντούς και
η Ιζαμπέλλα Κουράκη κόρη
της Πόπης Ηλ. Μοσχολιού
απέκτησαν κόρη.
• Η Ιωάννα Αμαξοπούλου
και ο Προκόπης Κουράκης,
γυιός της Πόπης Ηλ. Μοσχολιού απέκτησαν γυιό.
Τα «Κ.Ν.» στις ευτυχισμένες οικογένειες των νεογέννητων εύχονται να τους ζήσουν και κάθε ευτυχία.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
• Ο Αντώνιος Βεριβιώτης
και η σύζυγός του Βασιλική
Βέλλιου κόρη της Μίνας Δημητρίου Μακρή (Σπαγουμήτσος) βάφτισαν την Κυριακή
29-6-2014 τον γυιό και τον
ονόμασαν Ιάσωνα. Η βάφτιση έγινε στον Άγιο Αθανάσιο Παλιοχλωμού. Ήταν
μια ηλιόλουστη καλοκαιρινή μέρα και η οικογένεια με
Τριμηνιαία Έκδοση
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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.

τους συγγενείς και φίλους
απόλαυσαν το μυστήριο της
βάφτισης σ’ ένα ήρεμο και
μαγευτικό περιβάλλον. Ο
Παλιοχλωμός ξανάζησε συγκινητικές στιγμές.
Τα Κ.Ν. στους ευτυχείς
γονείς εύχονται να τους ζήσει ο Ιάσωνας.
• Η Ειρήνη Τσιροπούλου
(εγγονή του Μπέρμια Μήτσου Παπαγεωργίου) και ο
Κωνσταντίνος
Χρυσοστομίδης στον Ι.Ν. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στις 28
Ιουνίου 2014 βάφτισαν τον
γυιό τους και τον ονόμασαν
Νικόλαο.
•Ο Κωνσταντίνος Σπετσέρης και η Στυλιανή Παπαδοπούλου στις 28 Ιουνίου 2014
βάφτισαν τον γυιό τους και
τον ονόμασαν Νικόλαο στο
χωριό μας στην Ευαγγελίστρια.
Τα Κ.Ν. εύχονται στους
γονείς να τους ζήσουν και
να τα καμαρώσουν όπως αυτοί θέλουν.

ΓΑΜΟΙ
• Η Μαρία Γ. Γεωργίου
και ο Ευάγγελος Ζωγραφάκης ετέλεσαν τον γάμο τους
στον Ι.Ν. Ευαγγελισμός της
Θεοτόκου στο χωριό μας στις
4 Μαΐου 2014.
• Ο Νεκτάριος Κ. Κεφαλάς
και η Ευφροσύνη Κάζου παντρεύτηκαν στο χωριό της
νύφης στο Σερνικάκι στις 30
Αυγούστου 2014.
• Ο Παναγιώτης Νικ. Κοντολάκης και η Αθανασία
Λάζου παντρεύτηκαν στην
Λιλαία στις 27 Σεπτεμβρίου
2014.
Τα Κ.Ν. εύχονται στους
νεόνυμφους κάθε ευτυχία.

ΘΑΝΑΤΟΙ
• Απεβίωσε στις 24-4-2014
και κηδεύτηκε την επομένη
στο Νεκροταφείο του χωριού μας ο Γεώργιος Αθαν.
Παπαϊωάννου ετών 85.
• Απεβίωσε και ετάφη
στην Μαριολάτα, όπου ήταν
παντρεμένη η Βαρσάμω συζ.
Αθαν. Αρβανίτη, θυγατέρα
της Ευαγγελίας και Παναγιώτη Παπανικολάου.
• Απεβίωσε στις 10-4-2014
ο Νικόλαος Καρανάσιος και
κηδεύτηκε στο χωριό μας
ετών 99.
• Πέθανε στην Αθήνα την
1η Νοεμβρίου 2013 και κηδεύτηκε στο Αυλωνάρι Ευβοίας ο Τάσος Χρ. Κιούσης,
σύζυγος της Μαίρης Πυθ.
Κοτσίκη.
• Απεβίωσε στις 4 Ιουνίου
2014 η Καίτη συζ. Ευαγ. Κοτσίκη και κηδεύτηκε στην
Αθήνα.
• Απεβίωσε και κηδεύτηκε
στα Καστέλλια ο Λεωνίδας
Κοντολάτης στις 15-9-2014
ετών 86.
Πωλείται παλαιά οικία σε οικόπεδο 380μ2
στο κέντρο του χωριού,
κοντά στην καφετέρια
ΚΑΣΤΡΟ.
Τηλ. 6975102498.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
• Τα αδέρφια Μαρία και
Φώτης Γεωργίου πρόσφεραν
εις μνήμην του πατέρα τους
Γεωργίου Γεωργίου 50 ευρώ
για τους σκοπούς του Συλλόγου μας.
• Τα παιδιά Μαρία και
Θανάσης Παπαϊωάννου εις
μνήμην του πατέρα τους Γεωργίου Αθαν. Παπαϊωάννου
πρόσφεραν 50 ευρώ στο Σύλλογό μας για τους σκοπούς
του.
• Ο Σεραφείμ Ευθ. Παπανικολάου για τους σκοπούς
του Συλλόγου μας πρόσφερε
30 ευρώ εις μνήμην Άννας –
Μαρίας Κασελάκη. Επίσης
εις μνήμην της Θεοδοσίας
Διαμαντοπούλου πρόσφερε
άλλα 30 ευρώ.

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
Η Χριστίνα Κολύρη, κόρη
του Γιάννη και της Ρούλας,
δικηγόρος, πέτυχε στις εξετάσεις και εισήλθε στο Δικαστικό Σώμα. Παρακολουθεί
τα μαθήματα της Σχολής
Δικαστών στη Θεσσαλονίκη.
Της ευχόμεθα επιτυχία στο
δύσκολο έργο της.

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΤΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
Δημοσιεύουμε τα πρώτα
Καστελλιωτόπουλα που μάθαμε και που πέτυχαν φέτος
στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα.
• Σωκράτης Νικ. Ποταμιάς εγγονός της Μαρίας Δήμου πέτυχε στο Τμήμα Πλη-
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ροφορικής Τηλεπικοινωνιών Θετικών Επιστημών του
Εθνικού
Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου.
• Αντωνία Κωνστ. Παναγιού εγγονή του Αθανασίου
Γ. Μπάκα στην Φαρμακευτική Αθηνών.
• Η Νικολέτα Μιχ, Μάνου
στο Τμήμα Μηχανολόγων
Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βόλο.
• Η Δήμητρα Λ. Κούρτη
κόρη της Βασιλικής Γεωργίου Στοφορου πέτυχε στο
Τμήμα Χημικών Αθήνας.
• Ο Νικόλαος Ιωάννου
Στοφόρος πέτυχε στην Φιλολογία του Πανεπιστημίου
Αθηνών.
• Η Σταυρούλα Ιωάννου
Στοφόρου πέτυχε στο Τμήμα Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Σπάρτης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Παρακαλούμε όσα παιδιά
πέτυχαν στα ΑΕΙ και ΤΕΙ να
μας το γνωρίσουν προκειμένου να οργανώσουμε την
γιορτή της.

ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
• Ο Θεοδόσιος Μακρής
γυιός του Ιωάννη και της
Μαίρης το γένος Νικολάου
Παπαγεωργίου, απεφοίτησε
από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Πτυχιούχος πλέον
του Τμήματος Ψηφιακών
Συστημάτων – Δικτύων,
ευρίσκεται στο Ελσίνκι Φινλανδίας για μεταπτυχιακές
σπουδές.
• Η Ελένη Μακρή κόρη
του Ιωάννη και της Μαίρης
το γένος Νικολάου Παπαγεωργίου απεφοίτησε από το
Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Οικονομικό Τμήμα.
Καλή σταδιοδρομία.

Αυτοί που μας έφυγαν
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝ.
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
Ύστερα από μακρυά περιπέτεια με την υγεία του, έφυγε στις
24 Απριλίου 2014 την επομένη

και μεγάλους και στάθηκε με τη
λειτουργία του καφενείου του
μικρός ναός της ψυχαγωγίας
όλων μας.
Τα «Κ.Ν.» εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στους οικείους του με την ευχή ο Θεός
να τον αναπαύσει.

. . .
ΤΑΣΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ
Ο θείος Τάσος. Αδύνατον μου
είναι να χωρέσω αναμνήσεις
30 χρόνων σε 5-10 γραμμές.
Θυμάμαι όμως τόσο ζωντανά...
Να κάθεται γελαστός στην

της γιορτής του και ο Γιώργος
Αθ. Παπαϊωάννου, και κηδεύτηκε στο χωριό μας την μεθεπομένη, μέσα σε γενικό πένθος
με την πλήρη συμμετοχή των
συγχωριανών μας. Ο μεταστάς
υπήρξε υπόδειγμα συνετού και
συνεπούς συμπολίτου μας, με
πάντοτε διάχυτη την προθυμία
στην εξυπηρέτηση των πάντων.
Σε τούτο συνετέλεσε και η μακροχρόνια λειτουργία του καφενείου του, που στάθηκε το
στέκι όλων μας σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του. Απέκτησε μία θαυμάσια οικογένεια
και αποκατέστησε με το παρά
πάνω τα παιδιά του. Ο Γιώργος
ήτο από εκείνους που εξέφραζε αμέριστη τη συμπάθεια του
σε όλους ανεξαιρέτως μικρούς

αγαπημένη του πολυθρόνα, στο
σπίτι μας, τη μητέρα μου να τον
κερνάει ουζάκι με μεζέ κι εμάς
να τον πειράζουμε για τα «πολιτικά».
Να «αλωνίζει» όλη την Αθήνα
με τα πόδια.
Να λαχταρά την ώρα που θα

Καστελλιώτικα
Στ’ αλώνια
Πάνε τα παλιά τα χρόνια,
π’ αλωνίζαμε στ’ αλώνια
—οι παλιοί καλοί μας χρόνοι
χωριανοί μου και γειτόνοι—
μ’ άλογα και με βαλμάδες
νοικοκύρηδες - κυράδες,
(με το ούζο οτά παγούρια
και μεζέ φέτες αγγούρια).
Από μέρες πριν αρχίζαν
το αλώνι καθαρίζαν
καταβρέχαν και σκούπιζαν,
τα χορτάρια καψαλίζαν,
μυρμηγκοφωλιές εχρίζαν
έλαμπε ακρής κι ακρής
με το στρύαλο στη μέση
—τά δεμάτια είχαν πέσει
μέσ’ στ’ αλώνι καταγής
απλωμένα σκορπισμένα
τα δεματικά λυμένα—
πέρα ως πέρα στο χωριό
ώσπου τ’ άλογα να’ρθούνε
στο αλώνισμα να μπούνε
με σειρά το βαλμαδιό
των Μπουρχαίων Κουρελαίων
ή των Παναηταραίων
ή του Γραβιοπανουργιά
(ξακουσμένα βαλμαδιά).
Ζεύαν τ’ άλογα αψωμένα
θεριεμένα, ταϊσμένα,
στη σειρά τους ένα - ένα
με τις μυταριές ζωσμένα
απ’ το στρύαλο δεμένα,
άγρια αλυσοδεμένα,
και εμείς μικρά παιδιά
σαλαγούσαμε κοντά
—Ώ καρά, έλα ντοριά! —
τρέχοντας σαν τα ξεφτέρια
με τη βίτσα μεσ’ στα χέρια,
κοπανώντας στα καπούλια
εμαζεύαμε το λειώμα
ώσπου τρίμματα γενόταν
και καλά αλωνιζόταν.
Ύστερα το ξεχωρίζαν
τ’ άχυρο απ’ το σιτάρι,
το μαζεύαν το λιχνίζαν
καρπολόγια και ριμόνια
το σακκιάζαν με στ’ αλώνια
και το ρίχναν στο αμπάρι.
Τ’ άχυρα τεζαρισμένα
μέσ’ στα έργαθα σφιγμένα
τά’δειαζαν στην αχυρώνα
ζαϊρέ για το χειμώνα.
Α. ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΗΣ
πάει και πάλι στο αγαπημένο
του Αυλωνάρι.
Να «τρέχει» κάθε φορά που
είχαμε ανάγκη.
Την μοναδική του αφοσίωση
στα γεροντάκια μας, τον παππού Πυθαγόρα και τη γιαγιά
Χαρίκλεια, όταν, επί χρόνια
έμενε μαζί τους στο χωριό
τους κρύους χειμερινούς μήνες, για να τους βοηθά και να
μη μένουν μόνοι.
Την αγάπη των Καστελλιωτών
για τον γαμπρό που είχε γίνει
πια δικός τους.
Τις ατελείωτες βόλτες με το
γαϊδουράκι στις Πετριές, όπου
παραθερίζαμε παιδιά, με τη
Χριστίνα και μένα ανεβασμένες στη σέλα κι εκείνον να μας
γυρίζει σε όλο το χωριό με τα
πόδια. Και τόσα πολλά άλλα....
που όποτε τα σκέφτομαι με κάνουν μονάχα να χαμογελώ.
Ο θείος μου ήταν ένας απλός
και καλόψυχος άνθρωπος, για
τον οποίο όλοι είχαν να πουν
μια καλή κουβέντα από την
καρδιά τους.
Θείε μου, λείπεις σε όλους
μας.
ΚΟΡΙΝΝΑ ΚΩΤΣΙΚΗ
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ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ

Αυτοί που μας έφυγαν
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΝΤΟΛΑΤΗΣ
ετών 86
Απεβίωσε και κηδεύτηκε στο
Νεκροταφείο του χωριού μας
εν μέσω συγγενών και φίλων ο
Λεωνίδας Κοντολάτης στις 159-2014.
Ο Λεωνίδας επέλεξε το χωριό
μας, ως νέο τόπο εγκατάστασης
όταν οι συγχωριανοί του αποφάσισαν να εγκαταλείψουν το
χωριό τους την Βάργιανη.
Ήρθε οικογενειακώς και
εγκαταστάθηκε στο χωριό μας
όπου έζησε τα περισσότερα
χρόνια της ζωής του. Ξεχώρισε
στο χωριό μας για την εργατικότητά του, τίμιος και φιλήσυχος,

αφοσιώθηκε και μερίμνησε να
μεγαλώσει την οικογένειά του.
Ευτύχησε να δει τα τρία παιδιά του αποκατεστημένα και να
χαρεί τα εγγόνια του που τόση
χαρά δίνουν στους παππούδες.
Εργάσθηκε στα μεταλλεία
όπως πολλοί συγχωριανοί μας,
συνταξιοδοτήθηκε και απόλαυσε τη ζωή για όσα χρόνια έμελλε να ζήσει.
Ένα καλό λόγο έχουν να
πουν όσοι σε γνώρισαν και συναναστράφηκες μαζί τους.
Καλό ταξίδι και αναπαύσου
εν ειρήνη Μπάρμπα Λεωνίδα.

. . .
ΚΑΙΤΗ ΕΥΑΓΓ. ΚΩΤΣΙΚΗ
Ύστερα από μακροχρόνιο
αγώνα με την επάρατη νόσο,
την 4 Ιουνίου 2014 έφυγε από

το γεγονός ότι ήλθε νύφη στο
χωριό μας, όμως το αγάπησε
όσο κανένας και πάντοτε ήταν

κοντά μας η Καίτη σύζυγος του
εγκρίτου συμπολίτου μας καθηγητή Ευαγγέλου Κωτσίκη και
κηδεύτηκε στην Αθήνα με τη
συμμετοχή όλων σχεδόν των
Αθηναίων Καστελλιωτών. Ό,τι
και αν γραφεί για την Καίτη
θα είναι ελάχιστο. Γεμάτη από
ζωή με την ξεχωριστή εμφάνιση της, στάθηκε στο πλευρό του
συζύγου της και με όλα τα άλλα
που πέτυχαν σα ζευγάρι, μεγάλωσαν, σπούδασαν και αποκατέστησαν την μοναχή θυγατέρα
τους Κορίνα, που τελευταία
τους χάρισε κι ένα χαριτωμένο
εγγονάκι.
Η Καίτη, κόρη της λεβεντογέννας Κρήτης, απηχούσα την
ακμή της, είχε το μεγάλο προσόν του ανήσυχου και ακάματου ανθρώπου, δημιουργική
έως το έπακρο και αποτελεσματική, με τη σοβαρότητα πάντοτε
του δημιουργού, προσηνέστατη
και αθόρυβη, όπως ταιριάζει
στους αληθινούς πρωτουργούς.
Είχε το χάρισμα της αμεσότητας στην προσέγγιση των ανθρώπων και γινόταν αμέσως
αγαπητή και απαραίτητη. Παρά

από τις πρώτες σε κάθε εκδήλωση, όπου διακρινόταν όχι
μόνο για τη θετική συμπαράσταση της, αλλά και για την χωρίς όρια συμβολή της όπου θα
χρειαζόταν. Δυστυχώς η μοίρα
της επεφύλασσε πέρα από όλα
αυτά τα τόσο άξια, μια δοκιμασία χωρίς προηγούμενο, που
την αντεπεξερχόταν με καρτερία και με την απόλυτη σύνεση
μέχρι τέλους.
Τα «Κ.Ν.» απευθύνουν τα
ολόψυχα συλλυπητήρια προς
το σύζυγο και τη θυγατέρα της
με την ευχή η μνήμη της, όπως
το αξίζει, να παραμένει αιώνια
μεταξύ μας.

Στην Καίτη Κωτσίκη
Αποχαιρετισμός
Έζησες με πάθος
μέσα στους καιρούς
και τα μάτια σου
ανάδευαν ανήσυχα,
ψάχνοντας πισ’ απ’ τον ήλιο.
Κρυφά απορούσε η καρδιά σου,
πάλλοντας βαθειά βαθειά,
μα σα σου γλύκανε το χαμόγελο
Έφυγες.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΛΑΤΣΑΣ

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
Του Γεωργ. Δ. Αποστόλου (Θεολόγος, σύζυγος της Παρασκευής Πολυκάρπου Κυριαζή)

«Δεύτε ίδωμεν πιστοί πού
εγεννήθη ο Χριστός...», ο Όποιος
φανερώθηκε πάνω στη γη σαν
άνθρωπος (Α’ Τιμ. 3,16).
Μεγάλο πράγματι το μυστήριο
της ενανθρωπήσεως. Ο άυλος
Θεός, ο υπεράνω και επέκεινα
χώρου και χρόνου «εφανερώθη
εν σαρκί» (Α’ Τιμ. 3, 16). «Ο Λόγος σαρξ εγένετο και εσκήνωσεν
εν υμίν» (Ίωάν. 1, 10). Ήλθε από
τον ουρανό στη γη με τις πλέον
ταπεινές και φτωχικές συνθήκες,
για να ανυψώσει τον άνθρωπο
από τη γη στον ουρανό, ώστε να
θεοποιηθεί και να γίνει ο άνθρωπος, γιος του Θεού κατά χάρη.
Η ενσάρκωση του Υιού του
Θεού αποτελεί κατά τον «Αγιο
Γρηγόριο Παλαμά, το μεγαλύτερο
μυστήριο και θαύμα στην ιστορία
του κόσμου, τη μεγαλύτερη εκδήλωση της απέραντου αγάπης του
Θεού.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο αποδεικνύεται το μεγάλο πέλαγος της
θείας φιλανθρωπίας (Ι. Δαμασκηνός), προς τον εκουσίως απομακρυνθέντα της δόξης του Θεού
άνθρωπον, ο οποίος αστόχησε
και απώλεσε το «καθ’ ομοίωσιν».
«Η αγαθότητα του Θεού, δεν
παράβλεψε την ασθένεια του
πλάσματος του, αλλά, σαν έπεσε, το σπλαχνίστηκε και του προσέφερε τά χέρια». «Έτσι, «αυτόν
που κάποτε σκλάβωσε ο θάνατος
με την αμαρτία, ο αγαθός και δίκαιος τον κατέστησε ξανά νικητή,
και έσωσε με το όμοιο τον όμοιο,
πράγμα που για τον άνθρωπο
ήταν αδύνατο» (Ι. Δαμασκηνός).
Τονίζοντας ιδιαιτέρως τη διδασκαλία αυτή ο ιερός Χρυσόστομος λέγει ότι «των της Εκκλησίας
δογμάτων ου μικρόν έστι τούτο το
μέρος», αλλά «πάσης οικονομίας
κεφάλαιον, αρχή και ρίζα πάντων
των αγαθών».
Με τη Γέννηση του Ιησού, ό,τι
χώριζε τον Θεό από τον άνθρωπο, το συνάνθρωπο και το φυσικό
κόσμο, γεφυρώνεται με μια μυστηριώδη πράξη της Χάριτος του
Θεού. Η Γέννηση τού Κυρίου εξυψώνει την αξία «άνθρωπος» και
τη θέτει στην ανώτατη βαθμίδα.
Αυτή είναι η υψίστη εκδήλωση,
η συγκινητική έκφραση της άπειρου αγάπης του Ουρανίου Πατέρα προς το ανθρώπινο γένος.
Είναι η αδιάψευστος απόδειξη ότι
ο Ουράνιος Πατέρας περιβάλλει
με την ευδοκία Του, με την πλέον
αγαθή διάθεση όχι μόνο γενικώς
όλα τα δημιουργήματά Του, αλλά
όλως ιδιαιτέρως την ανθρωπότητα και προσωπικά τον κάθε
άνθρωπο.
Ο Χριστός δε γεννήθηκε από
την ανθρωπότητα, ούτε το Ευαγγέλιο Του απηχούσε τις επιθυμίες και τις ελπίδες του κοινού ανθρώπου. Η Γέννηση του
Χριστού και η επικράτηση του
Ευαγγελίου, όπου επεκράτησε,
υπήρξαν έργο του Θεού, όχι του
ανθρώπου, γι’ αυτό οι Ιουδαίοι είδαν το Χριστό σαν σκάνδαλο και
οι ειδωλολάτρες, παρ’ όλο που
προετοιμάστηκαν από το Θεό είδαν το Χριστό σαν μωρία (βλ. Α’
Κορ. 1, 23).
Ο Απ. Παύλος βλέπει την ενανθρώπηση του Υίού του Θεού σαν
το μέσο, με το οποίο οι άνθρωποι
από την κατάσταση της «δουλεί-

ας» γίνονται «υιοί του Θεού». Αφ’
ότου γεννήθηκε ο Ιησούς οι άνθρωποι μπορούν να ονομάζουν το
Θεό «Πατέρα» και να Τον νοιώθουν πραγματικά σαν «Πατέρα»,
γιατί «όταν (δέ) ήλθε το πλήρωμα
του χρόνου, εξαπέστειλε ο Θεός
τον Υιόν Αυτού... ίνα την υιοθεσίαν απολάβωμεν» (Γαλ. 4, 5). Έτσι
ο αμαρτωλός και ο εξόριστος θα
επαναπατριστούν, ο επαναστάτης θα αποδειχθεί αδελφός του
Χρίστου και οι εχθροί θα γίνουν
φίλοι, και εκεί που πλεόνασε η
αμαρτία, θα εκδηλωθεί πλουσιωτάτη η αγιαστική και σωτήριος
χάρη (βλ. Ρωμ. 5, 20). Κατ’ αυτόν
τον τρόπο η αθλιότης του αμαρτωλού ανθρώπου και η ανάγκη
της σωτηρίας του, έφεραν τον
Χριστό επί της γης, όπως τον
εξορισθέντα κατάδικον του επιγείου παραδείσου τον αναδείξει
πολίτη και κληρονόμο της Βασιλείας των ουρανών.
«Ούτως ηγάπησεν ο Θεός τον
κόσμον, ώστε τον Υίόν αυτού
τον μονογενή έδωκεν...» (Ιωάν.
3,16). Ο Υιός του Θεού ήλθε στον
κόσμο αμαρτωλούς σώσαι και καθώς μας αναφέρει ο Μ. Αθανάσιος «Η ημών αιτία, Εκείνου γέγονε πρόφασις της καθόδου, και η
ημών παράβασις, του Λόγου την
φιλανθρωπίαν εξεκαλέσατο...».
Κατήλθε Εκείνος από τον ουρανό
στη γη και τον Άδη, για να ανεβάσει εμάς από τη γη και τον Άδη
στον Ουρανό. Δηλαδή ο Θεός έγινε άνθρωπος, όχι για να εξαφανισθεί ως Θεός, αλλά για να γίνει
ο άνθρωπος Θεός, όπως τονίζει
πολύ χαρακτηριστικά ο Μέγας
Αθανάσιος: «Θεός ενηνθρώπησε
ίνα ημείς θεοποιηθώμεν».
«Έπτώχευσεν» Εκείνος, προσλαβών την ανθρώπινη φύση,
«ίνα ημείς τη εκείνου πτώχεια
πλουτήσωμεν» (Β΄ Κορ. 8, 9),
δηλαδή για μας έγινε φτωχός,
ενώ ήταν πλούσιος, εξαιτίας· του
άπειρου μεγαλείου τής θεότητας
Του. Γι’ αυτό ο Κύριλλος Αλεξανδρείας επιγραμματικά σημειώνει
ότι, το μυστήριο της Θείας Οικονομίας συνίσταται στην ταπείνωση του Θεού. Εκείνος όταν επτώχευσε, άνοιξε τους θησαυρούς
τής χάριτος Του και μας εδώρησε
άφθονα τα πνευματικά Του χαρίσματα. Μας έκανε «πλούσιους
εν πίστει» (Ιακ. 2, 5). Μετέδωσε
από την ιδική Του αγιότητα στις
νεκρωμένες ψυχές μας από την
αμαρτία και τις ζωογόνησε, ώστε
ο ‘Απόστολος Πέτρος να λέγει,
ότι με το να πτωχεύσει ο Χριστός,
εμείς γίναμε «θείας φύσεως κοινωνοί» (Β’ Πετρ. 1,4).
Ως συνέπεια αναπόφευκτος
όλων αυτών έρχεται τώρα εκείνο

το όποιο ο Άπ. Παύλος με πολλή συγκίνηση και ευγνωμοσύνη
έγραφε. Αφού ο Θεός μάς αναγνωρίζει παιδιά Του κατά χάρη,
κατά συνέπεια μας αναγνωρίζει
και κληρονόμους Του, δηλ. «συγκληρονόμους Χρίστου» (Ρωμ.
8,17).
Αναρωτιέται, όμως κανείς κατά
πόσο οι άνθρωποι κατάλαβαν τη
σημασία της Γεννήσεως του Χρίστου και αναλογίζεται μήπως η
άγνοια της σημασίας του θείου
μυστηρίου είναι ίσως η κυριότερη αιτία, για την οποία ενώ εκατομμύρια άνθρωποι προσφέρουν
τη «λατρεία των χειλέων» στον
τεχθέντα Σωτήρα του κόσμου,
ο σκοπός της ενανθρωπήσεώς
Του εξακολουθεί να παραμένει
απραγματοποίητος (Πρβλ. Ιωάν.
1,11) και ο Χριστός να συνεχίζει
να «κείται εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών... και εις σημείον αντιλεγόμενον» (Λουκ. 2, 34) κατά τη
φράση του Δικαίου Συμεών.
Η Γέννηση του Θεανθρώπου,
σημαίνει ότι ο Υιός του Θεού
έγινε άνθρωπος για να γίνουμε
εμείς υιοί του Θεού κατά χάρη.
Έτσι δίνει νόημα στο παρελθόν
και είναι η μόνη ελπίδα για το
μέλλον του ανθρώπου, διότι «ουκ
έστιν εν άλλω ουδενί η σωτηρία»
(Πρ. 4,12).
Όταν, λοιπόν, γιορτάζουμε τη
Γέννηση του Θεανθρώπου, είναι
σαν να γιορτάζουμε τη δική μας
αναγέννηση. Έτσι μόνο ο σημερινός αλλοτριωμένος άνθρωπος
μπορεί να υπερβεί τη μοναξιά
του, διά τής αγάπης η οποία γεφυρώνει τα διεστώτα, και να επαναφέρει τον εαυτό του, στο πρωτόκτιστον κάλλος δηλ. σ’ εκείνη
την εικόνα του Θεού που υπάρχει
κρυμμένη μέσα του. Κατ’ αυτόν
τον τρόπο απηλλαγμένος από
το άγχος της αβεβαιότητος για
το αύριο - συνέπεια του όποιου
είναι η συνεχής προσπάθεια ικανοποιήσεως όχι μόνο των πραγματικών υλικών αγαθών, αλλά και
των φανταστικών - ο άνθρωπος
ως ολοκληρωμένη προσωπικότητα θα αγωνιστεί πνευματικά
για να υπερβεί το μεσότοιχο, που
τον χώριζε και τον απομάκρυνε
συνεχώς από τον Θεό, τον συνάνθρωπό του και το φυσικό περιβάλλον.
Και ζώντας, σ’ αυτή την πραγματική κοινωνία ειρήνης, και αγάπης, με τον Θεόν, τον κόσμον και
τον άνθρωπο, θα οδηγηθεί στό
«καθ’ ομοίωσιν» για το οποίο και
δημιουργήθηκε, αλλά και για την
πραγμάτωση του οποίου ενανθρώπησεν ο Υιός και Λόγος του
Θεού.
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ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΙΟΥΛ. - ΑΥΓ. - ΣΕΠ. 2014
(Συνέχεια από τη σελίδα 1)
τρόπο.
1. Να αναφερθεί ποια ακριβώς πρόταση εγκρίθηκε και
τι αυτή προέβλεπε κατά το Α
στάδιο της μελέτης και η σύνταξη της πρότασης του Β1
Σταδίου να γίνει σύμφωνα με
αυτή.
2. Να δημοσιευθεί η Γεωλογική μελέτη, να αξιολογηθεί
αν αυτή είναι σύμφωνη με την
σύμβαση ανάθεσης και αν είναι επαρκής για την σύνταξη
του ΣΧΟΟΑΠ. Μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα να αναφερθούν
οι περιοχές με ειδικούς περιορισμούς που χρειάζονται
προστασία από θεομηνίες και
καταστροφές και οι περιοχές
εμφάνισης αποθεμάτων νερού.
3. Να αποτυπωθούν στους
χάρτες οι θέσεις μεταλλειοϊδιοκτησίας και οι θέσεις παραχωρήσεων, με ειδικό υπόμνημα στο οποίο να αναφέρεται
ο χρόνος και η διάρκεια παραχώρησης, το στάδιο της εκμετάλλευσης, το χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης της και
οι δεσμεύσεις που απορρέουν
από αυτά και στις δύο πλευρές (εταιρεία εκμετάλλευσης
και ιδιοκτήτη της γης).
4. Να αντιμετωπιστεί η Δ.Ε.
Γραβιάς σαν τμήμα του Δήμου
Δελφών και να αποτυπωθούν
έντονα τα στοιχεία που ενώνουν τις Δ.Ε. μεταξύ τους,
ώστε ο Δήμος Δελφών να λειτουργεί ενιαία αξιοποιώντας
όλες τις πλουτοπαραγωγικές
του δυνατότητες προς όφελος όλων των κατοίκων του
και του τόπου.
5. Ο ορισμός των περιοχών - ζωνών να γίνεται με τα
ίδια κριτήρια και να έχουν τις
ίδιες προτεινόμενες χρήσεις
για όλες τις Δ.Ε. και για όλους
τους οικισμούς.
6. Μέσα από το ΣΧΟΟΑΠ
να προωθείται η συνεργασία,
ισοτιμία, ισονομία και ο δημιουργικός ανταγωνισμός μεταξύ των οικισμών της Δ.Ε. και
να αποφεύγεται η δημιουργία
καταστροφικών διακρίσεων
και επιβολή προνομίων της
μίας στην άλλη.
7. Η εκλογή του ενός οικισμού σαν κέντρο της «ανοικτής πόλης» δεν σημαίνει ότι
οι άλλοι οικισμοί πρέπει να διαλυθούν. Αντίθετα η ολόπλευρη ανάπτυξη και χωροθέτηση
χώρων για παραγωγικές δραστηριότητες και για κοινωνικές χρήσεις σε όλους τους οικισμούς βοηθούν αυτούς αλλά
και το κεντρικό οικισμό.
8. Στην ίδια περιοχή - ζώνη
δεν μπορεί να επιτρέπονται
χρήσεις που η μια να αναιρεί
και καταστρέφει την άλλη,
όπως προκλητικά γίνεται στην
πρόταση του Β1 Σταδίου που
δόθηκε.
Χρειάζεται να παρθούν
υπόψη όλα τα στοιχεία που

ΣΕΛΙΔΑ 4

TA AITHMATA KAI OI ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
έχουν οδηγήσει τον τόπο σε
δημογραφική και αναπτυξιακή υστέρηση, γήρανση του
πληθυσμού και ανεργία. Δεν
συμφωνούμε ότι υπάρχει
θέμα υπερβόσκησης και εντοπίζουμε την κύρια αιτία, πέρα
από το κοινωνικό πολιτικό
και οικονομικό πρόβλημα της
χώρας, στην κύρια δραστηριότητα της περιοχής, την
εξορυκτική δραστηριότητα η
οποία με τον τρόπο που γίνετε καταστρέφει όλες τις άλλες
παραγωγικές δραστηριότητες
και βλάπτει ανεπανόρθωτα
το περιβάλλον. Είναι η καθοριστική και μόνη δραστηριότητα που έχει μετατρέψει ήδη
12.750 στρέμματα της Δ.Ε. σε
άγονη περιοχή και συνεχίζει
να δημιουργεί τέτοια.
10. Το ΣΧΟΟΑΠ πρέπει να
περιορίσει την εξορυκτική
δραστηριότητα στο μέγεθος
που της αναλογεί και να δώσει
χώρο στις άλλες παραγωγικές
δραστηριότητες να αναπτυχθούν. Κάτι που προκλητικά
δεν γίνετε με την πρόταση.
Στους χώρους που επιτρέπεται η εξορυκτική δραστηριότητα να απαγορευτούν οι
επιφανειακές εξορύξεις και
να μην παραχωρείται καθόλου έδαφος εξωτερικά. Τα δε
σκύρα που προκύπτουν να
αποθέτονται αυστηρά βάσει
σχεδίου ανάπλασης, σε εξοφλημένα λατομεία.
11. Να αναπτυχθεί στο
Δήμο μηχανισμός παρακολούθησης της εφαρμογής των
περιβαλλοντικών όρων και διαμόρφωσης προτάσεων περιβαλλοντικής επανόρθωσης.
12. Να αντιμετωπιστούν
οι τρεις κύριες πηγές μόλυνσης της περιοχής: εξορυκτική
δραστηριότητα, Κερατοράχη,
ελεύθερη ροή λυμάτων αποχέτευσης Γραβιάς Μαριολάτας
στον Κηφισό. Να ερευνηθεί
η ζημιά που έχει προκύψει η
εξέλιξη της και να προταθούν
άμεσα μέτρα αντιμετώπισης
της.
13. Η πρόταση να στηριχθεί
σε υπαρκτές σημερινές προϋποθέσεις και όχι σε ανύπαρκτες (Δρόμος Γραβιά - Άμφισσα - Αντίρριο, Σ.Σ. Μπράλλου,
συγκέντρωση μεταποιητικών
μονάδων που δεν υπάρχει καμία).
14. Η όλη πρόταση είναι καταστροφική για την κτηνοτροφία. Προτείνουμε η ανάπτυξη
της κτηνοτροφίας να γίνει
στην κατεύθυνση της ελεύθερης βόσκησης, δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο να κάνει κάποιος
σταβλισμένη κτηνοτροφία και
να οριστούν βοσκότοποι. Η
απόσταση της κτηνοτροφικής
μονάδας να ορίζεται βάσει του
νόμου ανάλογα με το μέγεθος
του οικισμού και τον αριθμό
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των εκτρεφόμενων ζώων και
όχι το απαγορευτικό 500μ.
και να διασφαλίζεται νερό και
ηλεκτρικό ρεύμα. Όσο αφορά
δε την αρτιότητα των γηπέδων να ισχύουν όσο ο νόμος
για την εκτός σχεδίου δόμηση ορίζει και το πλήθος των
ζώων. Να καταγραφούν όλες
οι ποτίστρες και άλλα έργα
υποδομής της κτηνοτροφίας
του χωριού και να παρθούν
μέτρα προστασίας τους.
15. Η διατήρηση της κυνηγετικής ζώνης δεν μπορεί
να γίνει με την παράλληλη
άσκηση της εξορυκτικής δραστηριότητας όπως αυτή μέχρι τώρα γίνεται με αποκοπή
της συνέχειας της φύσης, με
πλήθος δρόμων, με απόθεση
σκύρων σε τεράστιες εκτάσεις και διάσπαρτα νταμάρια
ύψος δεκάδων ή και εκατοντάδων μέτρων επικίνδυνα
για ανθρώπους και ζώα. Να
επισημάνουμε ότι η κυνηγετική ζώνη χρειάζεται και νερό
για τα ζώα αλλά και χώρους
ξεκούρασης των κυνηγών, το
οποίο έχει χαθεί όπου υπάρχει εξορυκτική δραστηριότητα. Όσο για τα σκοπευτήρια
δεν ενδιαφέρουν κανένα τέτοιες δραστηριότητες.
16. Προστατευόμενες περιοχές πόσιμου ύδατος, εκτός
τις δύο οριζόμενες, εμείς προτείνουμε και τις περιοχές της
κοινότητας μας α) από Χάνι
Ζαγγανά - Κρύα βρύση μέχρι
Κανιανίτικο γεφύρι και από
παλιάμπελα έως το Μ. Ρέμα
της Καλοσκοπής, περιοχή
που έχει και αρχαιολογικό ενδιαφέρον και β) μια ζώνη κατά
μήκος του ποταμίου από το
γεφύρι του χωριού έως τα
όρια με τη Δ.Ε. Παρνασσού,
χώρο που υπάρχουν πλήθος
γεωτρήσεων οι οποίες δεν
έχουν καταγραφεί. Στην περιοχή να ορισθεί προστασία
από βλαπτικές για το νερό
χρήσεις και να απαγορευτούν
οι κάθε είδους γεωτρήσεις. Η
δε αξιοποίηση του νερού να
γίνεται μετά από μελέτη διάθεσης υδάτινων πόρων. Να
καταγραφούν όλες οι πηγές,
τα πηγάδια και οι γεωτρήσεις,
πράγμα που έγινε σε ελάχιστο
βαθμό και να αναγράφονται
σε κάθε πηγή τα στοιχεία που
ο νόμος απαιτεί για την πλήρη
καταγραφή.
17. Να μην επιτρέπονται
κάθε είδους γεωτρήσεις σε
όλη την έκταση της Δ.Ε. χωρίς
την απαραίτητη υδρογεωλογική μελέτη η οποία να το επιτρέπει.
18. Στις Περιοχές Ειδικής
Προστασίας να μην επιτρέπεται η ανόρυξη και εκμετάλλευση μεταλλείων και λατομείων
ή απόληψη οποιουδήποτε
ορυκτού προϊόντος και η
εκτέλεση οποιασδήποτε συναφούς εργασίας. Οι όποιοι
περιοριστικοί περιβαλλοντικοί
όροι ποτέ δεν εφαρμόζονται,
η κατάσταση είναι τραγική και
καμιά αρμόδια υπηρεσία και
ποτέ δεν έχει επισκεφτεί τον
τόπο. Άρα τα προτεινόμενα
μέτρα είναι το πέπλο να κρύψει την καταστροφή.
19. Στην πρόταση να γίνουν
τα νταμάρια χώροι αναψυχής
σηκώνουμε τα χέρια ψηλά.
Να σταματήσει η κοροϊδία.
Είναι προκλητικό. Χρειάζεται
αυστηρή εφαρμογή των περι-

βαλλοντικών όρων.
20. Να ορισθούν περιοχές
απόλυτης προστασίας από
οποιαδήποτε ανθρώπινη δραστηριότητα και να ενταχθούν
σε αυτές τα κεφαλάρια όλων
των χωριών και ειδικά σε ό,τι
μας αφορά η Αλεφάντω και ο
Αϊ Βασίλης μέχρι Αποστολιά.
21. Στους χώρους Αρχαιολογικού ενδιαφέροντος να ενταχθούν οι περιοχές Χάνι Ζαγγανά - Αϊ Γιώργης - Παλιάμπελα
και Παλιοχλωμός και όποιες
άλλες περιοχές η Αρχαιολογία
έχει ορίσει σαν Αρχαιολογικού
ενδιαφέροντος με όποιους περιορισμούς επιβάλλεται για να
μην καταστραφούν. Ο χώρος
που αναφέρεται στο χάρτη
Π3 Β.Δ. της Ευαγγελίστριας
δεν έχει καμία σχέση με αρχαιολογικό ενδιαφέρον και
πρέπει να εξαφανιστεί από
το χάρτη.
22. Η Γεωργική Γη της
ΠΕΠΔ1 να χωριστεί σε δυο
περιοχές, μία με τη μεγαλύτερη έκταση που συνορεύει
προς ΠΕΠ1 (Γραβιά) να δοθούν χρήσεις αγροτικής γης
και επιτρεπόμενες χρήσεις
στην κατεύθυνση να ενταχθεί στην ΠΕΠ1. Η δε δεύτερη
να παραμείνει ως έχει και να
επισημανθεί στις επιτρεπόμενες χρήσεις. Η εγκατάσταση
βιοτεχνιών και εργαστηρίων
«χαμηλής όχλησης» και αυτή
να ορισθεί τουλάχιστον με τα
σημερινά όρια επιτρεπόμενων
τιμών ρύπων.
23. Ο χώρος του λιβαδιού
της Μπαρούκας να αφαιρεθεί
από το συνεκτικό τμήμα του
οικισμού, όπως ήταν μέχρι
τώρα, να αποτυπωθεί το πευκοδάσος η δεξαμενή ύδρευσης
του χωριού, η πηγή Μπαρούκα, το γήπεδο, ο χώρος του
Αϊ Γιώργη με την εκκλησία και
την παιδική χαρά. Όλος ο χώρος ο εντός οικισμού να χαρακτηριστεί χώρος ανάπλασης,
πρασίνου, αναψυχής, πολιτισμού και αθλητισμού, το δε
υπόλοιπο του λιβαδιού βοσκότοπος.
24. Να αποτυπωθούν όλες
οι πηγές, τα πηγάδια και οι
γεωτρήσεις του χωριού με τα
χαρακτηριστικά τους, εντός
οικισμού και εκτός οικισμού
(Παλιοκαστέλλι έως Κανιανίτικο γεφύρι, Παλιοχλωμός, Μηλιά, Πηγάδια, Σιδερίτης κλπ.).
25. Να εμφανισθούν στο Β1
Στάδιο όλα τα κτήρια και οικόπεδα ιδιοκτησίας της πρώην κοινότητας Καστελλίων και
να ενταχθούν σε χρήσεις κοινωφελείς και κοινωνικού ενδιαφέροντος. Πλατείες πρασίνου, χώροι στάθμευσης, αθλητισμός, παιδικές χαρές.
26. Να αποτυπωθούν και
τα δύο νεκροταφεία του χωριού και όλα τα εξωκλήσια με
τους χώρους τους.
27. Να αποτυπωθεί στους
χάρτες η πραγματική κατάσταση και όχι αυτή πριν σαράντα χρόνια.
28. Να αποτυπωθούν οι περιοχές με έντονες κατολισθήσεις και κατακρημνίσεις και να
προταθούν έργα αντιμετώπισης.
29. Να οριστεί χώρος κατάληξης των λυμάτων και Βιολογικού καθαρισμού άμεσα
για τα Καστέλλια ώστε να λειτουργήσει η αποχέτευση. Αν

αυτός ο χώρος θα είναι ο ίδιος
με Γραβιά και Μαριολάτα δεν
είμαστε αντίθετοι. Αλλιώς να
μεταφέρουμε τα λύματα των
Καστελλίων εκεί που χύνονται
της Γραβιάς.
30. Να αναβαθμιστεί ο αγροτικός δρόμος που ενώνει τα
Καστέλλια με τη Γραβιά (από
Βάλτο).
31. Δεν εξηγούνται οι λόγοι
γιατί το χωριό προτείνεται να
οργανωθεί σε δύο πολεοδομικές ενότητες. Εάν προτείνεται
για να είναι μικρότερος ο αριθμός των κατοίκων και λιγότερες απαιτήσεις σε κοινωνικούς
χώρους και παροχές δεν συμφωνούμε. Εάν προτείνεται για
να υπάρχουν σε κάθε ενότητα
χώροι για κοινωνικές δραστηριότητες (που δεν προτείνονται όμως καθόλου σε όλη την
έκταση του χωριού) τότε συμφωνούμε. Σε κάθε περίπτωση
όμως εμείς θέλουμε το χωριό
μας κοινωνικά ενωμένο με
έναν παπά και έναν πρόεδρο.
Για αυτό θέλουμε χωρική και
οικιστική οργάνωση με προοπτική να ενωθεί το χωριό. Το
έργο ανάπλασης στο ποτάμι,
το οποίο αγνοείται προκλητικά στην πρόταση, οδηγεί
σε αυτή την κατεύθυνση και
πρέπει να επεκταθεί. Να προταθεί τμηματική πολεοδόμηση
του οικισμού.
Απευθυνόμαστε στα τοπικά συμβούλια και τους προέδρους όλων των οικισμών της
Δ.Ε. Γραβιάς τους ζητάμε να
συμπορευθούν μαζί μας στην
ανασύνταξη του ΣΧΟΟΑΠ σε
μια κατεύθυνση που να αξιοποιεί όλες τις δυνατότητες
της Δ.Ε. και του τόπου προς
όφελος όλων. Τα δώρα και οι
διακρίσεις να μην φέρουν τη
διχόνοια μεταξύ των χωριών,
πράγμα που καραδοκούν να
εκμεταλλευτούν ισχυρά συμφέροντα της περιοχής με σκοπό να πάρουν όλη την πίτα
του ΣΧΟΟΑΠ.
Καλούμε τον Δήμαρχο και
το Δημοτικό Συμβούλιο, κύριο
του έργου ΣΧΟΟΑΠ να τιμήσουν το προεκλογικό τους
πρόγραμμα, δηλαδή η εξορυκτική δραστηριότητα να περιοριστεί στην έκταση που της
ανήκει, να δοθεί χώρος και
στις άλλες παραγωγικές δραστηριότητες και ο Δήμος να
αναπτυχθεί ενιαίος και να ζητήσουν την ανασύνταξη του
ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. Γραβιάς, αν δεν
γίνει αυτό να το απορρίψουν.
2.- Η απόφαση αυτή να
υποβληθεί στη Δ.Ε. Γραβιάς
και μέσω αυτής να διαβιβασθεί άμεσα στα αρμόδια όργανα του Δήμου Δελφών για
ενημέρωση και για τις παραπέρα ενέργειες.
Η Απόφαση αυτή έλαβε
αύξ. αριθμό 11 /2014.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό,
υπογράφεται ως κατωτέρω:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Σπυρίδων Κουτρούμπας
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Νικόλαος Π. Τούμπας
ΤΑ ΜΕΛΗ
Δημήτριος Απ. Χουλιάρας
Παναγιώτης Ζαχ. Μακρής
(Ακολουθούν υπογραφές)
- ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΞ.
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ
Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ ΛΗΜΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝ. ΤΟΥΜΠΑΣ

ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΙΚΗ ΑΝΕΚΔΟΤΟΛΟΓΙΑ
•Δεν τελειώσαμε με τα
θυμοσοφικά του μπάρμπαΜήτρου Μπλιάσα και συνεχίζουμε:
Ο θείος του ο Βελλιοστάθης
είχε σχεδόν τυφλωθεί από την
πρεσβυωπία και για να μην
πληρώσει εισιτήριο στο τρένο
–ήταν σφιχτός, άλλο πράμμα–
έβαλε ένα καρβέλι ψωμί στο
τράστο, τυρί, κρεμμύδια, ελιές
και δύο παγούρια με κρασί και
πήρε γραμμή-γραμμή τη σιδηροδρομική γραμμή και σε δύο
μέρες έφτασε με τα πόδια
στην Αθήνα, όπου πήγε στο
Οφθαλμιατρείο και του’δωσαν
γυαλιά και με τον ίδιο τρόπο
ξαναπήρε τη σιδηροδρομική
γραμμή με τα πόδια και σε
δυο άλλες μέρες έφτασε στο
χωριό.
Καθόντας μπροστά στο
Βελλιομητρέικο το μαγαζί, ο
Μπλιάσας νέος τότε του λέει:
«-Ρε μπαρμπα-Στάθη, τώρα
με τα γυαλιά που βλέπεις, για
πες μας: αυτά τα ζωντανά που
βοσκάνε πάνω στο λιβάδι τι
είναι;».
Κοίταξε ο Βελλιοστάθης και
απαντάει:
«-Γελάδια είναι!». Κι ο Μπλιάσας του λέει:
«-Για βγάλε τώρα τα γυαλιά
και ξαναϊδές και πες μας!».
Ο Βελλιοστάθης έβγαλε τα
γυαλιά και του απαντάει:
«-Ορέ πρόβατα είναι!».
Τότε ο Μπλιάσας τον αντέκοψε:
«-Για πες μας ποια μάτια είναι
τώρα καλύτερα: τα από μέσα
ή τ’ απ’ έξω;» (εννοώντας τα
γυαλιά).
«-Τ απόξω!» απολογήθηκε ο
Βελλιοστάθης, «γιατί μ’ αυτά
βλέπω!» κι ο Μπλιάσας:
«-Τότε ρε μπάρμπα βγάλε τα
από μέσα, αφού σου είναι που
σου είναι άχρηστα!».

.
Η Μπλιάσαινα, η θεια Βαγγελιά, έπαθε εγκεφαλικό και
ημίπληκτη κατά το μισό δεν
περπατούσε, αλλά και εψεύδηζε, λέγοντας ακατανόητα, γιατί της είχε θίξει και το

γλωσσικό κέντρο. Περνώντας
απάνω ο μπαρμπα-Μήτρος,
τον ρωτήσανε:
«-Ε! Ρε μπαρμπα-Μήτρο,
πώς είναι η θεια Βαγγελιά;»
«-Τα λέει γκλέζικα!» και συνέχισε.

.
Ένα βράδυ που έμεινα μαζί
με το γιό του τον Κίτσο στα
Μπλιασέικα, την ώρα του φαγητού ο Κίτσος δεν έτρωγε.
Του λέει ο πατέρας του:
«-Κώστα, γιατί δεν τρως;» και
ο Κίτσος:
«-Θέλω από κείνο π’με τηράει!». Αμέσως ο Μπλιάσας
ανέβηκε σε μια καρέκλα και
ξεκρέμασε μισό λουκάνικο
από το νταβάνι, που ψήθηκε
για τον Κώστα.
Φορούσε φαρδυά λωρίδα
απ’ αυτές τις στρατιωτικές
που είχε ο στρατός το 1897, η
οποία είχε ραμμένη απάνω και
μια μικρή μπαλάσκα που κούμπωνε και την οποία ο Μπλιάσας τη χρησιμοποιούσε για ταμπακέρα γεμάτη καπνό. Στην
Κατοχή κάποια στιγμή που οι
Γερμανοί τον έψαξαν κάνοντας του έρευνα έπιασαν και
την μπαλάσκα και σε αυστηρό
τόνο του λένε:
«-Του μπαντίτ!» κι ο Μπλιάσας, χωρίς να χάσει την ψυχραιμία του, σε άπταιστα
ελληνικά με την ιδιόρρυθμη
φωνή του:
«-Ποιο; Αυτό! Ειν’ τ’ αδερφού μ’ τ’ Κώστα απ’ το δεκοχτώ!».

.
Ο αείμνηστος Αυγέρης Κατσιδήμας, ως υπεύθυνος του
ΕΑΜ της Περιοχής στην Κατοχή, προκειμένου να συγκεντρώσει στοιχεία για τη δύναμη του ΚΚΕ, σταματούσε τον
καθένα και τον ρωτούσε, με
ποιο κόμμα είναι. Σταμάτησε
και τον Μπλιάσα και τον ρώτησε:
«-Εσύ μπαρμπα-Μήτρο, με
ποιο κόμμα είσαι;».
«-Με τσ’ Κουμπούραινας!».
Ο ΠΑΛΑΙΟΣ

ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΑΣ ΑΠΕΣΤΕΙΛΑΝ
Μαίρη Μακρή – Χατζηϊωάννου
Ιωάννης Αντωνίου
Ζωή Βάρσου – Παπαγεωργίου
Ντίνα Βάρσου
Νικόλαος Κάντζος
Παναγιώτης Κ. Κοτσιμπός
Νικόλαος Κ. Κοτσιμπός
Σπύρος Παπασπύρου
Μαρία Γ. Στοφόρου
Νίκη Ηλ. Μοσχολιού
Πόπη Ηλ. Μοσχολιού
Αιδ. Χαράλαμπος Κουτρούμπας
Δημήτριος Διέννης
Νικόλαος Ι. Μακρής
Νικόλαος Χρόνης
Βούλα Χρόνη
Αθανάσιος Κοτσίκης
Ιωάννης Μακρής
Νικόλαος Μοσχολιός
Κακκαράς Αντώνιος
Δημήτριος Θωμάς
Δήμητρα Παπαϊωάννου
Μενέλαος Εσκιτζόγλου
Ελεωνόρα Σταθοπούλου
Λιλή Γάτη
Μαρία Παπαϊωάννου

Αθήνα
Αθήνα
Νέα Υόρκη
Νέα Υόρκη
Λαμία
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Λαμία
Αθήνα
Αθήνα
Καστέλλια
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Λαμία

ΕΥΡΩ
30
50
50
50
30
20
20
20
20
100
100
20
40
15
40
50
50
15
40
10
10
40
50
50
20
25
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Προσκύνημα στη Βόρειο Ήπειρο
«Έχω μια αδελφή
κουκλίτσα αληθινή
τη λένε Βόρειο Ήπειρο
την αγαπώ πολύ».
Αυτό το εμβατήριο που έλεγαν οι παλιοί φαντάροι διάλεξα
να πω για να κεντρίσω τα αντανακλαστικά των γερόντων που
κάθονται σ’ ένα καφενείο των
Αγίων Σαράντα.
«Δεν το λες καλά, πατριώτη!»
«Γιατί, πατριώτη;»
«Γιατί, μια είν’ η Ήπειρος από
δω και κάτου…»
«Κι αν σου έλεγα ότι τώρα
ούτε Βόρειος Ήπειρος λέμε, τι
θα έλεγες; Τώρα λέμε Νότιος
Αλβανία!» (Το πολιτικώς ορθόν!).
«Το ξέρω και θλίβομαι πλειότερο». Είπε εκείνος ο πατριώτης. Εκτός από το υψηλό εθνικό
φρόνημα αυτών των ανθρώπων, τις ελληνικές – αρχαιότητες (Βοθρωτό, με το θέατρο,
το Ασκληπιείο, την τεράστια
Παλαιο-Βασιλική) τα σύγχρονα
έργα του Αρχιεπισκόπου Αναστασίου και τις φυσικές καλλονές δεν έχει σχεδόν κανείς τίποτε να ζηλέψει σ’ αυτή την πόλη
των 36.000 Ελλήνων με τις πολυόροφες πολυκατοικίες.
Η αντιπαροχή έκανε και εδώ
το θαύμα της. Ούτε άνθρωπος
χωράει να περάσει ανάμεσα.
Μέχρι που σκέπτονται, λέει τι
ξεναγός, να κατεδαφίσουν μερικές για να ανοίξουν χώρο στους
τουρίστες που καταφθάνουν
μπουλουκιδόν από την απέναντι Κέρκυρα. Είναι φανερό, ότι
τους συνεπήρε κι αυτούς το ελληνικό μοντέλο ανάπτυξη.
Το Αργυρόκαστρο, με το περίφημο «αργυρό» λαβυρινθώδες
κάστρο του, κρατάει καλύτερα
την παραδοσιακή αρχιτεκτονική (θυμίζει Ζαγοροχώρια) προφανώς γιατί δεν έχει θάλασσα
(ευχή και κατάρα για τους απανταχού Έλληνες υστερεί, όμως,
από την άποψη συμπαγούς ελληνισμού. Ο Εμβέρ Χότζα, αυτός
ο μισαλλόδοξος καταστροφέας,
γεννημένος στο Αργυρόκαστρο,
μετέφερε Αλβανούς από άλλες
περιοχές και αλλοίωσε την σύνθεση του πληθυσμού εις βάρος
των Ελλήνων.
Εννενήντα εννέα χωριά απολαύουν σήμερα τα δικαιώματα
του καθεστώτος του μειονοτικού, πολλά παραμένουν απ’
έξω και λογίζονται αλβανικά και
οι κάτοικοι Αλβανοί.
Όλα αυτά τα μέρη τα έχει
περπατήσει, πιθαμή προς πιθαμή, ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, ο μεγάλος αυτός δάσκαλος
του Γένους, χτίζοντας σχολειά
και εκκλησιές. Στη Χειμάρρα,
λέει, βρήκε τους Έλληνες διαιρεμένους. Οι μικροί εκκλησιάζονταν στη μια εκκλησιά
και οι άλλοι μισοί στην άλλη.
«Εγώ θα λειτουργήσω μόνο σε
μια εκκλησιά, είπε ο Άγιος, και
όποιος θέλει έρχονται». Πήγαν
όλοι, «άπαντες». Έκτοτς, όλοι
εκκλησιάζονταν, μονιασμένοι,
στους «Αγίους Πάντες», μέχρι
που τους πλάκωσε το δρολάπι.
Οι εκκλησιές έγιναν αχούρια,
αφού πρώτα λεηλατήθηκαν,
κάτι που δεν μπορούσε να αποκαταστήσει ο Αναστάσιος. Παραπλεύρως, το σχολείο τους.
Η φοίτηση 9ετής, Δημοτικό, Γυμνάσιο – ενεργούν και για Λύκειο. Δάσκαλοι και μαθητές μας

αποδέχτηκαν με αλαλαγμούς.
Χόρεψαν για χάρη μας ελληνικούς χορούς, τραγουδώντας
συνάμα.
Ανέβηκα από πλατύσκαλο.
«Πατριώτες, δάσκαλοι, είπα,
και σεις παιδιά ελληνόπουλα,
σας χαιρετούμε και σας ευχαρι-

ναξα, «Ζήτω!…» όλα τα παιδιά.
Για να μη βρούνε κανένα μπελά,
προσθέτω: «Ζήτω η Αλβανία».
Βουβάθηκαν όλα τους.
«Για το πρώτο, συμφωνούμε,
για το δεύτερο όχι! Εδώ είναι
Ελλάδα!» Βροντοφώναξε ένας
δάσκαλος, ένα παλικάρι μέχρι

στούμε πολύ για την εγκάρδια
υποδοχή. Ερχόμαστε από τη
Λαμία, μια πόλη, ξέρετε, κοντά
στις Θερμοπύλες και στην Αλαμάνα. Ήρθαμε να γνωριστούμε
και να προσκυνήσουμε τις δικές
σας Θερμοπύλες. Τι λέει ο ποιητής, παιδιά; «Τιμή σ’ εκείνους
που στη ζωή τους όρισαν να
φυλάνε Θερμοπύλες!» Η τιμή
αυτή είναι δική σας, σας ανήκει…».
Κόμπιασα. ΄΄Ένα αγόρι κρεμάστηκε απ’ το λαιμό μου.
Έσκυψα και το φίλησα. Σαν να
ασπάστηκα θαυματουργή εικόνα. Έβγαλα να το φιλέψω. «Για
το ταμείο σας», είπα. Κοίταξε
προς τη δασκάλα. «Παρ’ το,
είπε εκείνη, θα είναι για την εκδρομή μας στις Θερμοπύλες».
«Ζήτω!…» χοροπήδησαν τα
παιδιά. Τότε ήταν που το χρήμα
έπεσε σύννεφο. Έτσι είμαστε
εμείς. Να, μη μας πιάσει το φιλότιμο… «Ζήτω η Ελλάδα!» φώ-

εκεί πάνω. Το ωραίο φρεσκοξουρισμένο του πρόσωπο αντιφέγγιζε τον πρωινό Μαγιάτικο
ήλιο. «Σαν ήλιος σαν φεγγάρι».
Και έμοιαζε εκείνο το «όχι»
του, σαν ένα δεύτερο μεγάλο
«ΟΧΙ».
Καλά όλ’ αυτά ρε παιδιά και
μπράβο σας. Αλλά από αγωνιστική διάθεση πώς πάτε; Εσείς,
δάσκαλοι, κάνετε καμιά απεργία ή δεν έχετε εσείς προβλήματα; Κι εσείς, παιδιά κάνετε
καμιά κατάληψη; Τι βλέπω;
Ο τοίχος του σχολείου σας με
ωραίες ζωγραφιές; Απαράδεκτο! Πού είναι τα συνθήματα;
Τα γκράφιτι; Καλά, εσείς εδώ
πάνω πώς εκφράζεστε; Αυτά βέβαια δεν τα είπα, τα σκέφτηκα.
Τα σκέφτηκα και μελαγχόλησα.
Ξαναγύρισα στην Ελλαδική μας
πραγματικότητα και καθημερινότητα.
Ι. Α. ΜΑΚΡΗΣ
Καστέλλια

Η (κακο)μεταχείριση των ζώων
Σε εφημερίδα των Αθηνών,
σχετικά με το παραπάνω θέμα,
διάβασα τα εξής: «φίλοι με κατοικίδια, που τα πήραν μαζί τους
στις διακοπές τους, επέστρεψαν
ιδιαίτερα
προβληματισμένοι
από την αντίδραση των ανθρώπων της επαρχίας απέναντι στο
δικό τους ζώο».
Εμείς να δεις, εδώ στην
επαρχία, πόσο προβληματισμένοι είμαστε με τη συμπεριφορά
φίλων «Αθηναίων» οι οποίοι
επισκεπτόμενοι την επαρχία
«για να γεμίσουν τις μπαταρίες
τους…» (τι φρικτή έκφραση κι’
αυτή) μαζί με τις πολλές σκοτούρες τους, απαλλάσσονται
και από μία παραπάνω: το σκύλο τους. Τον πιο πιστό φίλο,
όπως έλεγαν πριν από τη δική
τους απιστία απέναντι στο ζώο.
Διακρίνονται τα ζωντανά,
«κάνουν μπάμ», τόσο από τη φινέτσα τους και το λουράκι τους,
όσο κυρίως από τη στάση τους:

στέκονται ιδιαίτερα «προβληματισμένα», σαν να περιμένουν
κάποιον. Μήπως το αφεντικό
τους; Σε λίγο, θα πυκνώσουν τη
συμπαθή τάξη των αδέσποτων
και θα ζήσουν στο πετσί τους τι
θα πει σκυλίσια ζωή: απ’ τα σαλόνια στο παντού και πουθενά,
απ’ τα ψηλά στα χαμηλά. (Συμβαίνει και στους ανθρώπους,
θα μου πείτε).
Όσα. πάλι, εγκαταλείπονται
στα βουνά, μακριά από αδιάκριτα βλέμματα, μακριά απ’
τους ανθρώπους, αγριεύουν,
σχηματίζουν αγέλες και γίνονται επικίνδυνα.
«Είδες πώς μας κατάντησε το
μνημόνιο;». Η γνωστή δικαιολογία δια πάσαν νόσον. «Η
ανάγκη τους κάνει».
Σωστό, εν μέρει. Ωστόσο, το
πρόβλημα προϋπήρχε, η κρίση
πράγματι το επιδείνωσε.
Ι.Α.Μ.
Καστέλλια

ΚΤΕΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Λ. Ανθούσας 24

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

Για τους συγχωριανούς έκπτωση 10%

ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΙΟΥΛ. - ΑΥΓ. - ΣΕΠ. 2014

ΣΕΛΙΔΑ 6

ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ TOY ΤΡΙΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ
«ΣΤΕΛΙΟΣ ΞΕΦΛΟΥΔΑΣ» ΚΑΙ Η ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΑΣ
Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα
της Παρασκευής 28 Μαρτίου 2014
στο Πνευματικό Κέντρο Ρουμελιωτών η τελετή απονομής βραβείων
και επαίνων του τρίτου διαγωνισμού διηγήματος «Στέλιος Ξεφλούδας» που διοργάνωσε ο Σύλλογός
μας. Ο διαγωνισμός απευθυνόταν

Η κ. Ελεονόρα Σταθοπούλου
σε όσους γράφουν στην Ελληνική
γλώσσα ανεξαρτήτως τόπου διαμονής και εθνικότητας χωρίς όριο
ηλικίας. Ως θέμα του είχε επιλεγεί
το «Καπνός», το προϊόν που δέθηκε με την Ιστορία του Χωριού μας,
θέλοντας να αναδείξουμε πτυχές
και να ανακαλύψουμε μύθους που
αφορούν σε αυτό. Για τρίτη συνεχόμενη φορά τριάντα έξι μετέχοντες
της ελληνικής παιδείας εμπιστεύτηκαν στο Σύλλογό μας το ταλέντο
και τις ευαισθησίες τους. Από κάθε
γωνιά της Ελλάδας αλλά και από την
Κύπρο. Ασχολούμενοι με ένα θέμα
εξαιρετικά απαιτητικό. Σε καιρούς
χαλεπούς και συνθήκες ζοφερές
που εξοβελίζουν το οτιδήποτε έχει
να κάμει με πνεύμα, δημιουργικότητα και έμπνευση. Πολλοί συμμετείχαν για δεύτερη φορά, μερικοί και
για τρίτη...
Στην εκδήλωση προσήλθαν πολλοί και εκλεκτοί. Προηγήθηκε χαιρετισμός και καλωσόρισμα των παρισταμένων από τους παρουσιαστές.
Τον Αντιπρόεδρο του Συλλόγου μας
και εμπνευστή των τριών διαγωνισμών Κώστα Στοφόρο, τον Επίτιμο
Πρόεδρο Δημήτριο Χαλατσά και τον
Πρόεδρό μας Αθανάσιο Γραμματικό. Ο τελευταίος μας «φύλαγε» και
μια εντυπωσιακή έκπληξη. Χρόνια
ερευνούσε σε κάθε λογής Δημόσια
Υπηρεσία και Μητρώο, επιμένοντας
πως υπάρχουν εν ζωή απόγονοι του
Στέλιου Ξεφλούδα. Και είχε δίκιο!
Μας παρουσίασε λοιπόν την Ελεονόρα Σταθοπούλου, γνωστή συγγραφέα και ηθοποιό (1922, Το λεμονοδάσος) η οποία είναι ανιψιά του
μεγάλου Καστελλιώτη δημιουργού.
Η ομιλία του είχε ως εξής:
Κυρίες και κύριοι
Το Διοικητικό Συμβούλιο του
Συλλόγου μας, σας ευχαριστεί
όλους που ανταποκριθήκατε στην
πρόσκλησή μας και ήρθατε απόψε
εδώ.
Η αποψινή μας βραδιά είναι αφιερωμένη στα νέα παιδιά με καστελλιώτικη καταγωγή που πέτυχαν στα
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
Επίσης απόψε θα απονεμηθούν τα
βραβεία του διαγωνισμού «Στέλιος Ξεφλούδας» που διοργανώνει
ο Σύλλογός μας, τιμώντας έτσι τον
συμπατριώτη μας Καθηγητή Φιλόλογο και Λογοτέχνη Στέλιο Ξεφλούδα.
Για το έργο του θα σας μιλήσει σε
λίγο ο ειδικός συγχωριανός μας
δικηγόρος - συγγραφέας κ. Δημ.
Χαλατσάς. Εγώ θα σας παρουσιάσω το γενεαλογικό δένδρο του
Στέλιου Ξεφλούδα αποδεικνύει την
Χλωμίσια καταγωγή του, τότε που ο

Χλωμός ήταν ξεχωριστή κοινότητα
πριν ενωθεί με τα Καστέλλια.
Στον Παλιοχλωμό έζησε ο Λουκάς Παππάς και είχε ένα γυιό τον
Ευστάθιο που στους εκλογικούς
καταλόγους του 1864 του Χλωμού
αναφέρεται ως Ευστάθιος Παππάς
ή Ξεφλούδας γεωργός 50 χρ. άρα
γεννήθηκε το 1814 και πέθανε 59
χρ. το 1868. Το Ξεφλούδας λοιπόν
είναι παρατσούκλι και είναι άγνωστο πώς προήλθε. Ήταν παντρεμένος με την Μαρία +45 χρ. 9 Νοε.
1867 άρα γεν. το 1822. Απόχτησαν
ένα γυιό και τέσσερα κορίτσια,
τον Λουκά, Παγώνα, Κωνσταντινιά,
Κανέλλω και Καλλιόπη. Ο Λουκάς
στους εκλογικούς καταλόγους
του 1879 αναφέρεται ως Λουκάς
Ξεφλούδας του Ευσταθίου 22χρ.
στρατιώτης. Επικράτησε δηλ. το
Ξεφλούδας αντί το Παππάς. Οι
Αδερφές του παρέμειναν με το
επώνυμο Παππάς. Και οι τέσσερις
παντρεύτηκαν Χλωμίσιους.
Ο Λουκάς παντρεύτηκε την Βασιλική Μπολώτα. Απόχτησαν τρία
παιδιά: τον Στέλιο, την Ευαγγελία
και την Ευγενία (Βιένα).
Ο Στέλιος γεννήθηκε στο Χλωμό
το1899 όπως αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου Αθηναίων, χωρίς
μήνα και ημέρα και τόπο γέννησης.
Αυτό οφείλεται επειδή για τρία
χρόνια δεν υπήρχε ιερέας - ληξίαρχος στο Χλωμό.
Παντρεύτηκε στις 18 Φεβ. 1950
και πέθανε στις 27 Νοε. 1984. Η
σύζυγός του Στέλα Πέππα Αθηναία
γεν. στις 21 Μαρ. 1912 και πέθανε
στις 7 Ιαν. 1979.
Ευαγγελία Λουκά Ξεφλούδα. Γνωρίζω λίγα στοιχεία για την Ευαγγελία και την αδελφή της Ευγενία (Βιένα). Μερικοί μεγάλης ηλικίας τις
θυμούνται που έρχονταν στο χωριό.
Ήταν οι Ξεφλουδέϊσες. Επρόκειτο
για δυό πολύ όμορφες κοπέλες.
Γνωρίζω σίγουρα τον πρώτο που
έβλεπαν ήταν ο παππούς μου Ευστάθιος Τσακνιάς (Κουτσουπλής)
το όνομα του οποίου είναι για τον
Ευστάθιο Παππά ή Ξεφλούδα.
Η Ευαγγελία παντρεύτηκε έναν
Ιταλό τον Αλφόνσο. Έμεναν στου
Γκύζη και δεν απόχτησαν παιδιά.
Πέρασε αρκετά χρόνια στην Ιταλία.
Η Ευγενία παντρεύτηκε σε πρώτο γάμο τον Τρύφωνα Παϊπέτη και
απόχτησαν μία κόρη την Μαργαρίτα. Σε δεύτερο γάμο παντρεύτηκε
τον Φώτη Νικολούδη.
Η Μαργαρίτα παντρεύτηκε τον
Σταθόπουλο και απόχτησαν μία
κόρη την Ελεονόρα (Νόρα). Η Ελεονόρα Σταθοπούλου είναι η τελευταία από τους Ξεφλουδαίους
άμεσους συγγενείς του Στέλιου.
Μετά από μακρόχρονη έρευνα την
εντόπισα, την παρακάλεσα να έρθει και απόψε είναι μαζί μας και
σας την παρουσιάζω αφού σας πω
ότι είναι ηθοποιός, συγγραφέας και
Αγιογράφος.
Η Ελεονόρα σηκώθηκε και ήρθε
στην έδρα, καταχειροκροτούμενη.
Τα είχε λίγο χαμένα και εξέφρασε
την έκπληξή της για όσα συμβαίνουν
χάριν του παππού της Στέλιου. Μας
ευχαρίστησε, είπε λίγα λόγια για τον
Στέλιο και υποσχέθηκε να βοηθήσει
την προσπάθειά μας.
Ακολούθως τον λόγο έλαβε ο κ.
Δημ. Χαλατσάς ο οποίος συνδεότανε με προσωπική φιλία με τον
Στέλιο Ξεφλούδα και είχε μελετήσει
συνολικά το έργο του. Αναφέρθηκε
εκτενώς στον εσωτερικό μονόλογο
και το μυθιστορηματικό του έργο.
Πρόκειται για μια μοναδική και
πλήρη μελέτη που παρουσιάσθηκε
παρουσία του συγγραφέα τον Νοέμβριο το 1976 στην αίθουσα Ξένων

Ανταποκριτών με την κ. Άννα Συνοδινού να απαγγέλει αποσπάσματα
από έργα του Ξεφλούδα.
Η παρουσίαση έγινε παρουσία
πλήθους ενδιαφερομένων και η δημοσιότητα για την εποχή εκείνη ήταν
πρωτοφανής. Έκτοτε έγιναν άλλες
δύο παρουσιάσεις κατά καιρούς του
έργου του Στέλιου Ξεφλούδα.
Ο κ. Χαλατσάς έκλεισε την ομιλία
του με μια αναφορά από έργο του
Ξεφλούδα: «Τίποτα δεν θα σώσει
τον άνθρωπο απ' τον πόλεμο αν
δεν το αποφασίσει να σωθεί μόνος
του».
Κατόπιν απονεμήθηκαν τρία βραβεία, ειδικό βραβείο Γιώργης Χαλατσάς και ένδεκα έπαινοι. Παρέστησαν και απένειμαν βραβεία και
επαίνους εκδότες εφημερίδων και
περιοδικών καθώς και σημαντικότατοι, αναγνωρισμένοι και πολυγραφότατοι λογοτέχνες όπως ο Γιάννης
Καλπούζος, ο Γιάννης Φιλιππίδης,
ο Αντώνης Κακαράς, η Καρολίνα
Μέρμηγκα, ο Βαγγέλης Μπέκας, η
Κωνσταντίνα Τασσοπούλου, η Σοφία Νινιού, ο Νικόλας Τελλίδης, η
Niemands Rose, ο Luis Gomezbeck,
ο Διονύσης Μαρίνος και η Δώρα
Κασκάλη. Οι δύο τελευταίοι, μαζί
με την Μαρία Πετρίτση, το Δημήτρη
Χαλατσά και την Κώστα Στοφόρο
απετέλεσαν τα μέλη της Κριτικής
Επιτροπής του Διαγωνισμού. Τους
ευχαριστούμε θερμότατα για το
μεράκι και το χρόνο που διέθεσαν
αφειδώς για το Σύλλογό μας. Παρέστησαν επίσης και πολλά μέλη
του Δ.Σ. του Πνευματικού Κέντρου
Ρουμελιωτών εκ μέρους του οποίου
βραβείο απένειμε ο «θρύλος» των
Ευρυτανικών γραμμάτων Παναγιώτης Βλάχος.
Ο κατάλογος των βραβευθέντων
έχει ως εξής:
Α’ Βραβείο: Χρήστος Αρμάνδος
Γκέζος-Το δώρο
Β’ Βραβείο: Ιορδάνης Κυριακίδης-Ο καπνός
Γ’ Βραβείο: Ελένη ΛαμνάτουΦύλλα Πυθίας
Ειδικό Βραβείο Γιώργης Χαλατσάς: Πανίκος Παναγή-Τα Καπνά
Έπαινοι (θα περιληφθούν στην
Ανθολογία)
Αικατερίνη Βούζα - Μαθήματα
Καπνού
Ελένη Καββαδία - Καπνός
Βασιλική Παρασκευάκου - Little
Girl Blue
Σπύρος Λώλος - Τρία σκαλοπάτια
Παναγιώτης Καρανάσιος - Απατηλή εξάρτηση
Ελένη Σταμούλη - Το λιβάδι των
ονείρων
Φίλιππος Τσαουσέλης - Τα σύρματα
Μαρία Μαυροθανάση - Χειραφέτηση
Ελένη Χριστοφοράτου - Πηγάδι
Μαρία Αρμάου-Σκεπασμένη με
καπνό
Ευστάθιος Γαϊτανίδης - Φωτεινή
νύχτα
Αξίζει να τονιστεί πως αρκετοί
είναι «παλιοί γνωστοί» του Συλλόγου μας καθώς έχουν ξεχωρίσει
και στους προηγούμενους διαγωνισμούς. Επίσης για πρώτη φορά το
Ειδικό Βραβείο Γιώργης Χαλατσάς
δεν «πάει» σε Καστελλιώτη αλλά
«ταξιδεύει» στη Λεμεσό της Κύπρου!
Αποσπάσματα από το διήγημα
που απέσπασε το πρώτο βραβείο
απέδωσε με μοναδικό τρόπο η ηθοποιός Αντωνία Παπαϊωάννου δημιουργώντας μια σχεδόν κατανυκτική
ατμόσφαιρα.
Μια ξεχωριστή στιγμή απετέλεσε η βράβευση του Αχιλλέα Τριαντόγλου για την συμμετοχή του
σε όλους τους διαγωνισμούς του

Συλλόγου μας. Ο οποίος ήρθε από
τη Θεσσαλονίκη -με την οικογένειά
του- ειδικά για την εκδήλωσή μας.
Στη συνέχεια βραβεύθηκαν –όπως
κάθε χρονιά- και οι νεοεισερχόμενοι
στην Ανώτατη Εκπαίδευση Καστελλιώτες. Και μιας και περηφανευόμαστε πως, ως Καστέλλια, έχουμε απίστευτα υψηλό ποσοστό πτυχιούχων
και κατόχων μεταπτυχιακών τίτλων
και αυτάρεσκα αυτοπροσδιοριζόμαστε ως το Χωριό των στρατηγών
και των καθηγητών. οφείλουμε να
αναρωτηθούμε: Γιατί; Ποια τα μέσα;
Που οι οικονομικές δυνατότητες;
Απάντηση στη στρογγυλή σφραγίδα
του Συλλόγου μας με σήμα τον...
Καπνό! Σε μια ευτυχή συγκυρία λοιπόν ο «Καπνός» αντάμωσε τους νέους Καστελλιώτες που εισήχθησαν
στην ανώτατη εκπαίδευση. Για να
γνωρίσουν και αυτοί πως κάποτε,
όχι πολύ παλιά, τους πατεράδες
και τους παππούδες τους ο καπνός

τους μόρφωνε και τους σπούδαζε.
Παραθέτουμε τους επιτυχόντες
με αλφαβητική σειρά:
1. Δασκαλάκη Φιλιώ του Γεωργίου, εγγονή της Ιφιγένειας Αποστολοπούλου Μουτεβελή
Πολυτεχνείο Κρήτης Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
2. Καλαρίδης Χρήστος του Γεωργίου, εγγονός του Διανογιώργη
Πολυτεχνείο Κρήτης Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
3. Παΐζη Νεφέλη Ιωάννα του Βασιλείου, εγγονή του Ζαχαρία Τσακρή
Πανεπιστήμιο Πατρών, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής
4. Τσακνιάς Δημήτριος Ιωάννης
του Ευαγγέλου
Πυροσβεστική Ακαδημία, Σχολή
Ανθυποπυραγών
Μετά το πέρας της εκδήλωσης
ακολούθησε μικρή δεξίωση στο
φουαγιέ του Μεγάρου.

ΚΑΘΕ ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΗΣ
ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ (Σόι πάει το βασίλειο...)
Από στρατηγούς και καθηγητές οι
Καστελλιώτες δεν έχουμε παράπονο.
Ούτε από πτυχιούχους και επιστήμονες. Επιπλέον όμως υπάρχουν
Καστελλιώτες της διασποράς στα πέρατα
της οικουμένης, Καστελλιώτες ναυτικοί
που έχουν γυρίσει τον
κόσμο όλο, Καστελλιώτες
συγγραφείς,
ποιητές, λαογράφοι,
σκηνοθέτες (υπάρχει
άραγε κάποιος που δεν
έχει δει το εμβληματικό
πλέον «Εδώ Πολυτεχνείο»), Καστελλιώτες ηθοποιοί, καλλιτεχνικοί διευθυντές,
μουσικοί, τζαζίστες,
ροκάδες των sixties,
ζωγράφοι, εικαστικοί.
Καστελλιώτες αθλητές
άραγε; Υπάρχουν! Από ιστιοπλόοι
(!) και ερασιτέχνες μαραθωνοδρόμοι
(!!) μέχρι και μία Ολυμπιονίκης (!!!)
στη σφυροβολία. Υπάρχει γαμπρός
Καστελλιώτης, λαμπρός ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού στα νιάτα του,
που κάποτε βρέθηκε στο γήπεδο κόντρα στη Σάντος να παίζει με προσωπικό αντίπαλο τον ίδιο τον... Πελέ!!!
Αυτό όμως είναι μια άλλη ιστορία.
Σήμερα θα μιλήσουμε για μπάσκετ.
Τον Άρη τον Παπαδάκη τον γνωρίζουν καλά οι μυημένοι του χώρου.
Γνήσιος επίγονος των Γκάλη – Γιαννάκη. Τον θυμούνται ως ποιοτικό
παίκτη της Α1, με τον Μίλωνα και τη
Δάφνη, να δίνει ομηρικές μάχες μέσα
στη ρακέτα με ιερά τέρατα του Ν.Β.Α.
(Roy Tarpley, Walter Berry, Mike
Jones, Edgar Jones, Audie Norris)
που τότε κοσμούσαν το ελληνικό
πρωτάθλημα, ένα από τα κορυφαία
παγκοσμίως. Πολύ δυνατό παιδί,
«τεσσαροπεντάρι», καλός και πειθαρχημένος χαρακτήρας, ο τύπος του
αθλητή που αδιαφορεί για την ατομική προβολή και θυσιάζει το ταλέντο
και την ενέργειά του για το καλό της
ομάδας. «Χαμάλης πολυτελείας»! Η
χαρά του κάθε προπονητή...
Λοιπόν ο Άρης είναι πολλά χρόνια «δικός μας» μιας και όχι μόνο
έχει παντρευτεί Καστελλιώτισσα, τη
Ματίνα Ελευθεράκη, αλλά διαμένουν οικογενειακώς στα Καστέλλια
έχοντας δημιουργήσει μια θαυμάσια
οικογένεια.
«Το μήλο κάτω απ’ τη μηλιά θα πέσει». «Κατά μάνα, κατά κύρη, κατά

γιο και θυγατέρα». Ο γιος τους, ο
Στάθης Παπαδάκης, βαδίζει ολοταχώς στα πατρικά χνάρια. Οι περισσότεροι γνωρίζαμε ένα ψιλόλιγνο παιδάκι που τα αθλητικά
παπούτσια και η μπάλα
αποτελούσαν φυσική
συνέχεια του κορμιού
του. Τον θυμόμαστε
σε ηλικία δέκα-δώδεκα
ετών να παίζει στο
προαύλιο του σχολείου... street basket (no
harm, no foul). Κόντρα σε εικοσάρηδες,
τριαντάρηδες, σαραντάρηδες και βάλε. Η
ποιότητα και το ταλέντο του εμφανή από
τότε. Κι ας ήταν παιδί
σε παιχνίδι... κανιβάλων! «Όταν μεγαλώσει» λέγαμε όλοι...
Λοιπόν, το παιδί μεγάλωσε. Και
άνθισε. Και θέριεψε. Έφηβος πια.
Πάμε ξανά απ’ την αρχή:
Στάθης Παπαδάκης από τα Καστέλλια Φωκίδος, γιος της Ματίνας
Ελευθεράκη και του Άρη Παπαδάκη
Ημερομηνία γέννησης 18/08/1998
ετών 16
Φέτος αγωνίζεται στη Β΄ εθνική
ως παίχτης του εφηβικού και του
αντρικού τμήματος στον Ίκαρο Καλλιθέας.
Οι διακρίσεις του κατά τα έτη
2013-2014 έχουν ως εξής:
1) χρυσό μετάλλιο στο πανελλήνιο
σχολικό πρωτάθλημα μπάσκετ λυκείων Ελλάδος-Κύπρου με την σχολική
ομάδα των εκπαιδευτηρίων Λαμπίρη
που διεξήχθη στην Πάτρα από 12-14
Μαΐου 2014.
2) χάλκινο μετάλλιο στο πανελλήνιο πρωτάθλημα παίδων με τον Ίκαρο
Καλλιθέας που διεξήχθη στη Χαλκίδα από 25-29 Ιουνίου 2014.
3) διεθνής πλέον μιας και ο ομοσπονδιακός προπονητής Μάνος Μανουσέλης τον κάλεσε στην Εθνική
παίδων ενόψει του πανευρωπαϊκού
πρωταθλήματος που διεξήχθη στη
Λετονία από 20-30 Αυγούστου 2014.
Ήταν στη δωδεκάδα, είχε συμμετοχή
σε όλους τους αγώνες και η ομάδα
κατέλαβε την ένατη θέση μεταξύ δεκαέξι διεκδικητών.
Στάθης Παπαδάκης. Διεθνής
μπασκετμπολίστας με την Εθνική Ελλάδος. Καστελλιώτης!
Και εις ανώτερα...
ΠΠ

ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
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ΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΣΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΟΔΗ
Πήγα στα Καστέλλια τον Αύγουστο και καθώς έπεσα και σε
δροσερές μέρες ήταν μια απόλαυση.
Μόνο που με τις ωραίες ταβέρνες και τα μεζεδοπωλεία,
γύρισα λίγο… βαρύτερος στην
Αθήνα. Τρομερές νοστιμιές
μπορεί πια να βρει κανείς στο
Χωριό μας!
Και καθώς διαπρέπουμε στη
μαγειρική εξάγουμε και καταστήματα.
Όπως στη διπλανή Αποστολιά,
όπου η οικογένεια Σταματέλου
διαπρέπει στις «Γεύσεις Βιολέτας». Πέρα από το πολύ καλό
φαγητό ξετρελαθήκαμε όλοι με
την καταπληκτική δουλειά που
έχει γίνει στη διακόσμηση του
μαγαζιού και την αξιοποίηση
των πιο απίστευτων υλικών.
Μακάρι να βλέπουμε περισσότερα τέτοια στο Χωριό μας!

ήταν μια χιλιοειπωμένη ιστορία
αν ο πρωταγωνιστής δεν είχε…
προβοσκίδα. Αντέχεις να δεις
τη ζωή σου μέσα από τα μάτια
του Μπάμπη; Έστω κι αν αυτός
είναι… κουνούπι;»
Αυτή είναι η περίληψη μιας
πολύ όμορφης νουβέλας με τον
τίτλο «Εξ αίματος» (εκδόσεις
Σαΐτα) που έγραψε η συγχωριανή μας Λιλή Γάτη και μπορείτε
να διαβάσετε κι εσείς ελεύθερα
στο διαδίκτυο στη διεύθυνση:
http://www.saitapublications.
gr/2014/04/ebook.89.html
Σημειώνουμε πως το «Εξ αίματος» τιμήθηκε το 2009 με το
πρώτο βραβείο στον πανελλήνιο λογοτεχνικό διαγωνισμό της
Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών
Μπορείτε να επικοινωνήσετε
με τη Λιλή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: liligati@yahoo.gr

Μια γιαγιά
στα πόδια μας

Πάρτι νεολαίας;

…Δεν ήταν όμως μόνον οι μεζέδες καλοί στα Καστέλλια!
Με το που έφτασα στο χωριό ανακάλυψα ότι υπήρχε και
πνευματική τροφή. Έτσι βρέθηκα στο σχολείο, όπου ο Σύλλογος Γυναικών οργάνωσε την
παρουσίαση του βιβλίου της
νηπιαγωγού Ελευθερίας Παπαδημητρίου-Τσακρή «Η γιαγιά
στα πόδια μας» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αύρα και
είναι ένας πολύτιμος οδηγός
για γονείς και …γιαγιάδες.
Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και
η ομιλία της συγγραφέως, που
ανέπτυξε τα βασικά θέματα τα
οποία διαπραγματεύεται το βιβλίο, όπως τι πρέπει να γνωρίζει
μια γιαγιά που αναλαμβάνει να
φυλάξει τα εγγόνια της, τι πρέπει να κάνουν οι γονείς σχετικά
με τον παιδικό σταθμό, τι γίνεται με την εργαζόμενη μητέρα,
ποια είναι τα οφέλη του παιδιού από την ένταξη στην ομάδα, πώς θα προσαρμοστεί στον
παιδικό σταθμό κ.α.
Τέλος να πω ότι ο κόσμος που
γέμισε την αίθουσα του σχολείου είναι η ζωντανή απόδειξη
πως υπάρχει κοινό στο χωριό
μας για να παρακολουθήσει εκδηλώσεις με ουσία…

Ο Μπάμπης
το κουνούπι!
Μπορεί φέτος τα κουνούπια
να… λυπήθηκαν τα Καστέλλια,
όμως ένα άλλο κουνούπι έγινε
πρωταγωνιστής μιας ιστορίας
«…Ο Μπάμπης είναι ένας από
μας. Ένας απλός μεσόκοπος οικογενειάρχης που παλεύει καθημερινά για την επιβίωσή του
και την επιβίωση της οικογένειάς
του. Εσωτερικός μετανάστης
(από το χωριό του στην πρωτεύουσα) με ένα σύντομο love story
που κατέληξε σε γάμο, με μια
μάνα κορόνα στο κεφάλι του, με
έντονες κοινωνικο-οικολογικές
ανησυχίες και φυσικά πολιτική
δραστηριότητα. Αν είχε τσέπες,
θα ήταν παραγεμισμένες με
φάρμακα μιας κι έχει όλες τις
ασθένειες του σύγχρονου δυτικού τρόπου ζωής (από ζάχαρο
μέχρι τριγλυκερίδια), αλλά το
μόνο που φαίνεται να έχει είναι
ένα όνειρο: την επιστροφή στην
ιδιαίτερη πατρίδα του. Αυτή θα

Δεν κάθισα για το πάρτι νεολαίας και μάλλον καλά έκανα.
Αν αυτή η ηχορύπανση που
συμβαίνει τα τελευταία χρόνια
πλάι στο ποτάμι εκφράζει πραγματικά τη νεολαία των Καστελλίων, έχουμε κάθε λόγο να νιώθουμε θλίψη…
Ελπίζω πως δεν είναι έτσι!
Θυμάμαι τη χρονιά που έπαιξαν
ζωντανά μουσική κάποιοι νέοι
από το χωριό και ήταν αληθινά όμορφα. Διασκεδάσαμε και
απολαύσαμε!
Νομίζω πως θα άξιζε να συζητήσουμε και μέσα από τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης τι είδους
πάρτι θα ήθελαν οι νέοι του χωριού.
Διότι διαπίστωσα ότι μια πολύ
μεγάλη μερίδα της νεολαίας μένει πια στο χωριό τα βράδια του
καλοκαιριού και μαζεύεται στο
«Ρόιδο», όπου παίζουν μουσική, τραγουδάνε και γλεντάνε.
Με ποιότητα και κέφι.
Αυτά τα αυτοσχέδια γλέντια,
νομίζω θα μπορούσαν να είναι
ο οδηγός μας!

Πολιτιστικές
εκδηλώσεις
Πολιτισμός δεν είναι μόνο
οι χοροί και τα τραγούδια! Με
τόσους αξιόλογους ανθρώπους
που έχουν ρίζες από τα Καστέλλια (και τρεις Συλλόγους) θα
έπρεπε κάποτε να συντονιστούμε, να κουβεντιάσουμε και να
οργανώσουμε μια σειρά ποικίλων, πολύμορφων εκδηλώσεων.
Όχι ότι τύχει, αλλά με πρόγραμμα και στόχευση. Με στήριξη της δημιουργίας και της
δημιουργικότητας. Με πρωτοβουλίες που θα κάνουν γνωστά
τα Καστέλλια και θα φέρουν
επισκέπτες στο χωριό μας
Αναφέρω το παράδειγμα ενός
χωριού στα Ζαγόρια που οργανώνει κάθε χρόνο σεμινάρια
κινηματογράφου, οι μετέχοντες
μετά γυρίζουν μικρές ταινίες
στο χωριό και γίνονται κινηματογραφικές προβολές στην πλατεία του, με μεγάλη επιτυχία.
Μπορούν να αξιοποιηθούν το
Σχολείο και ο Παιδικός Σταθμός
και άλλοι χώροι. Ας βάλουμε τη
φαντασία μας να δουλέψει κι
ας συνεισφέρουμε όλοι!
Κ. ΣΤΟΦΟΡΟΣ

1. Πανηγύρια
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος
του χωριού μας οργάνωσε δύο
βραδιές αντί της μιάς εβδομάδας άλλες χρονιές. Το πάρτυ
στο ποτάμι για τους νεολαίους
που φέτος πολλά παιδιά πέρασαν τις διακοπές τους στο
χωριό.
Η βραδιά πέρασε ευχάριστα,
άκουσαν τη μουσική τους,
γνωρίστηκαν, έδωσαν ραντεβού για του χρόνου. Η βραδιά
του πανηγυριού έγινε στο προαύλιο της εκκλησίας – του σχολείου είναι ακατάλληλο λόγω
έργων–. Οι συγχωριανοί τίμησαν την βραδιά και διασκέδασαν μέχρι τις πρωϊνές ώρες.
Άλλη μια βραδιά οργανώθηκε στο χωριό μας φέτος το
καλοκαίρι.
Το χωριό μας τίμησε φέτος
να παρουσιασθεί ο γνωστός
Κρητικός Τραγουδιστής Νίκος
Σκουλάς, όπου παρουσίασε
τις επιτυχίες του. Δυστυχώς η
συμμετοχή ήταν περιορισμένη.
Κρίμα για τέτοια ονόματα δεν
έρχονται συχνά στο χωριό μας.
Ο Σύλλογος Γυναικών οργάνωσε την πανηγυρική τους
βραδιά. Οι γυναίκες προσέφεραν Καστελλιώτικες πίττες, οι
παρευρισκόμενοι τις απόλαυσαν και διασκέδασαν όμορφα.

2. Πυρκαγιές
Μήνας Αύγουστος και όλα
τα χορτάρια στα χωράφια είχαν
ξεραθεί, που εύκολα μπορούσε να εξαπλωθεί μια φωτιά,
ιδιαίτερα αν φυσούσε και ένα
ελαφρό αεράκι. Δυστυχώς φέτος εκδηλώθηκαν 4 – 5 πυρκαγιές στην περιοχή του χωριού
μας, που ευτυχώς σβέστηκαν
έγκαιρα από την Πυροσβεστική. Η τελευταία η πιο σοβαρή
πέραν των πυροσβεστικών
οχημάτων χρειάσθηκε και η
επέμβαση των πυροσβεστικών
αεροπλάνων. Ακούσθηκε ότι η
φωτιά εκδηλώθηκε από τέσσερες συγχρόνως εστίες, στην
όχθη του ποταμού απέναντι
απ’ τον Μυρμιγκιάρη και προς
τον Χλωμό. Κάηκαν πολλά
δένδρα και πλατάνια. Ο Παπα
Κώστας χτύπησε την καμπάνα
και αρκετοί συγχωριανοί μας
βοήθησαν στην κατάσβεση.
3. Νέο Κοινοτικό Συμβούλιο
Ορκίστηκε και ανέλαβε τα
καθήκοντα το Νέο Κοινοτικό
Συμβούλιο, όπως προέκυψε
από τις τελευταίες εκλογές.
Πρόεδρος ο Σπύρος Κουτρούμπας και μέλη ο Δημήτριος
Χουλιάρας και Παν. Ζαχ. Μακρής.
Όλοι πιστεύουμε ότι η σύνθεση του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι καλή γιαυτό και οι
προσδοκίες είναι πολλές. Επικρατεί η άποψη ότι δεν υπάρχει χρηματοδότηση. Αυτό δεν
μας εμποδίζει να ζητάμε και
μάλιστα ενοχλητικά. Άλλωστε
μερικά προβλήματα λύνονται
και χωρίς δαπάνες.
Πρέπει όμως να πιστέψουμε
ότι αν θέλουμε κάτι καλλίτερο
για το χωριό μας θα πρέπει να
προσανατολισθούμε και στον
εθελοντισμό, να κάνουμε κάτι
και εμείς οι ίδιοι οι πολίτες.
Μπορούμε. Μην ξεχνάμε ότι
η εθελοντική και προσωπική
εργασία είναι χαρακτηριστικό
προσόν των Καστελλιωτών.
4. Φαντάσματα
Στοίχειωσε το κτίριο του
Παντοπωλείου Λέζα εδώ και
κάμποσα χρόνια. Δεν είδαμε

κουκουβάγιες και φαντάσματα
αλλά εκεί πάμε. Η Τοποθέτηση
των κάδων σκουπιδιών στην
πρόσοψη προσθέτει μυρωδιές
αντί να καλύπτει το χάλι. Ακούσθηκε ότι εγκρίθηκε κονδύλι
20.000 ευρώ να επισκευασθεί.
Τάχουμε ξανακούσει αυτά και
στα πανηγύρια.
Από κοντά και το Δημοτικό
Σχολείο και ο περίβολος χώρος. Χάλασαν την περίφραξη,
άπλωσαν κάτι πλάκες στην
αυλή ότι ακαλαίσθητο και
φτηνό. Και τάφησαν ατελείωτα. Ευτυχώς τέλειωσαν δύο
τουαλέτες που συγκοινωνούν
με το διάδρομο του σχολείου.
Άμα τελειώσουν ας κάνουν και
εγκαίνια.
5. Παιδική χαρά Χλωμού
Ευπρεπισμένη και ασφαλής η παιδική χαρά του Αγίου
Αθανασίου Χλωμού περιφραγμένη και καθαρισμένη γέμισε
από πιτσιρίκια κι απογευματινές ώρες. Κάποιοι Χλωμίστοι
εθελοντά άλλαξε κάποια σαπισμένα καθίσματα, έβαψε τα
παιγνίδια, κούνιες, τραμπάλα,
τσουλίθρα κ.τ.λ. με έντονα
χρώματα και άλλαξε όψη. Τα
παιδιά απόλαυσαν την παιδική
χαρά φέτος.

6. Γράφει ο Γιώργος Χαλαστάς (Facedook)
Δεν ξέρουμε αν και αλήθεια ή μύθος ότι τα Καστέλλια
έχουν τους περισσότερους
επιστήμονες απ’ τα άλλα χωριά. Σίγουρα έχουν πολλούς
διαπρεπείς. Αυτό που συνέβη
στο χωριό μας το τελευταίο διήμερο, δεν έχει προηγούμενο
και μόνο στα Καστέλλια μπορούσε να συμβεί.
Δύο εκλεκτοί συγχωριανοί
μας και άρτιοι επιστήμονες
προσφέρθηκαν να δώσουν διαλέξεις – συζητήσεις καθένας
στο αντικείμενό του. Ο Γεωπόνος Νίκος Σκουρτιάς υπό την
αιγίδα του συλλόγου Γυναικών
έδωσε διάλεξη με θέμα «Φυτοκαλλιέργειες φυτοφάρμακα». Επίσης εξέχων γεωλόγος
– Γεωφυσικός και διδάκτορας
Πολιτικών Επιστημών Κώστας
Σκουφάς με πρωτοβουλία συγχωριανών μας έδωσε διάλεξη
με θέμα: Η Ελληνική φιλοσοφία στην βάση όλων των Πολιτικών ιδεολογιών. Όσοι παρακολούθησαν τις διαλέξεις και
ήμασταν πολλοί μόνο οφέλη
θα έχουμε. Και πρακτικά στα
μποστάνια μας αλλά και θεωρητικά στο μυαλό μας.
Θα ήταν πολύ θετικό όποιος
Καστελλιώτης επιστήμονας ότι
με τις γνώσεις του μπορεί να
προσφέρει κάτι στους συγχωριανούς του, εάν θέλει τώρα
το καλοκαίρι που μας αρέσει
να καθόμαστε έξω στα μαγαζιά και να συζητάμε, να επικοινωνήσει με τον σύλλογο ή με
οιοδήποτε μόνιμο κάτοικο να
οργανώσουμε την συζήτηση
και μόνο όφελος θα είναι για
όλους μας. Σίγουρα να ξέρει
ότι ακροατήριο θα υπάρχει που
θα διψάει για μάθηση.
7. Από το face book
Γράφει ο Παναγιώτης Ζ. Μακρής
Μια δύσκολη προεκλογική
περίοδος έφτασε στο τέλος!
Ποτέ δεν περίμενα ότι θα με
κούραζε τόσο σωματικά όσο
και ψυχικά. Αισθάνομαι την
ανάγκη να ευχαριστήσω όλους
τους συμπατριώτες, συγγενείς
και φίλους, που τίμησαν το

ψηφοδέλτιο των «πολιτών στο
προσκήνιο». Το μήνυμα που
εισέπραξα, δεν είναι ούτε πολιτικό ούτε κοινωνικοοικονομικό παρά μόνο το ακόλουθο:
Να προστατευθεί το χωριό μας
από τα μεταλλεία με κάθε τρόπο και κάθε κόστος.
Η εκλογή μου στην Τρίτη
θέση του Τοπικού Συμβουλίου
με απελευθερώνει από το να
ζητήσω στρογγυλεμένες λύσεις! Στην πορεία αυτή θέλω
να ευχαριστήσω το Μήτσο το
Μπάκα που πορευόμαστε μαζί
τα τελευταία χρόνια και θα
προσφέρουμε μαζί όσο μας δίνει ο Θεός…!
Επίσης να ευχαριστήσω τον
ξάδερφό μου Παν. Ν. Μακρή
για την ανωτερότητα που έδειξε και επιφυλάσσομαι να φανώ
αντάξιος της ανωτερότητας.
Τέλος να ευχαριστήσω τους
συναγωνιστές του ψηφοδελτίου των «Πολιτών στο προσκήνιο». Η συνάντηση με τόσους
αξιόλογους ανθρώπους της
Φωκίδας επιβεβαιώνει ότι άξιζε
και αξίζει αυτό το ταξίδι.
8. Από το face book
Γράφει ο γιατρός Ευθύμιος
Αποστολόπουλος
Διοργανώθηκε το Σάββατο
στο χωριό μας συναυλία με τον
σπουδαίο Κρητικό Τραγουδιστή Βασίλη Σκουλά. Δυστυχώς
ελάχιστοι χωριανοί παρευρέθηκαν. Οι περισσότεροι ήσαν
απόντες, όπως είναι απόντες
και από τις εκδηλώσεις του
Πολιτιστικού Συλλόγου. Δεν
έχει σημασία ποιος διοργάνωσε την συγκεκριμένη συναυλία
αλλά ότι κάποιοι κοπιάζουν για
να προβληθεί το χωριό μας,
και η συμμετοχή τιμά τόσο
τους Καστελλιώτες όσο και
τους καλεσμένους μας. Είναι
καιρός η εμπάθεια, η μιζέρια
και η κακομοιριά να μπούν στο
περιθώριο της ζωής μας ώστε
να αντιληφθούμε ότι το χωριό
μας ανήκει σε όλους μας.
Ας αποδείξουμε λοιπόν ότι
και το ΑΓΑΠΑΜΕ ΑΛΗΘΙΝΑ ΟΛΟΙ
ΜΑΣ.

9. Το κλειστό χάνι
Χρόνια είχαμε να συναντηθούμε. Κοντά τριάντα. Τα λέγαμε όμως τηλεφωνικά. Ταξίδευε
ο φίλος μου οδικός από Πήλιο
προς Σπάρτη με ενδιάμεσο
σταθμό την Αθήνα. Καθ’ οδόν
με αναζήτησε και με εντόπισε
στο χωριό μας. Έκανε παράκαμψη και ήρθε στα Καστέλλια
να ιδωθούμε για λίγες ώρες.
Καλοί φίλοι από παλιά, συγκινηθήκαμε που συναντηθήκαμε
πάλι. Θυμηθήκαμε τα παλιά.
Όλα ήταν ευχάριστα.
– Άντε δείξε μου και το χωριό
σου. Από παλιά το παίνευες.
Κάναμε ένα γύρω στο χωριό.
Εντυπωσιάστηκε. Του άρεσε.
Δεν έλειψαν όμως και κάποιες
παρατηρήσεις.
– Ερχόμενος μου λέει είδα
μια ταμπέλα προς Γραβιά. Ιστορικό χωριό. Πάμε να το δούμε;
Του άρεσε το μνημείο. Περισσότερο την ύπαρξη του
αναστυλωμένου Χανιού.
– Πάμε να το δούμε και εσωτερικά λέει. Το Χάνι όμως ήταν
κλειστό.
– Γιατί είναι κλειστό με ρώτησε; Πιστεύω ότι είναι δημαρχική υπόθεση.
Απάντησα καταφατικά.
– Εδώ ψηφίζεις με ρωτάει.
Απάντησα Ναι. Κούνησε το κεφάλι…
Α. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΩΝ ΜΑΣ
ΜΕ ΒΗΜΑ ΤΗ ΓΡΑΦΙΔΑ
Του Υποπτέραρχου Παν. Κ. Παπαδάκη
Πρόκειται για μια θαυμάσια
και επιμελημένη έκδοση του
συμπατριώτη μας Υποπτέραρχου Παν. Παπαδακη.

Ένα Απάνθισμα δημοσιευμάτων και μελετών από το δόλιχο
της όλης του πορείας. Μιας μακρόχρονης πορείας στην Πολεμική Αεροπορία αλλά και σαν
απόστρατος.
Σκέψεις και ευαισθησίες που
δημοσιεύτηκαν κατά καιρούς σε
διάφορα έντυπα, αποτελούν το
πρώτο μέρος του βιβλίου, και
φωτογραφίες που απεικονίζουν
την μακρά πορεία του συγγραφέα στην Πολεμική Αεροπορία,
τις δραστηριότητες ως απόστρατος, και την οικογενειακή
του ζωή αποτελούν το δεύτερο
μέρος.
Πολύ ενδιαφέρουσα έκδοση
και είμαι τυχερός που ο φίλος
συγγραφέας μου χάρισε ένα
αντίτυπο, που το συγγραφικό
του έργο δεν σταματά εδώ. Έχει
εκδόσει άλλα τρία βιβλία. Υποθέτω και εύχομαι ότι συνεχίζει
να γράφει.
ΑΘΑΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ
Ο συγγραφέας, αρθρογράφος,
Υποπτέραρχος ε.α., Παναγιώτης
Κ. Παπαδάκης, συνέλεξε επιλεγμένα και δημοσιευμένα αρθρογραφήματα, τα οποία έγραψε
κατά την πνευματική διαδρομή
του όταν ήταν εν ενεργεία και
στη συνέχεια, ακάματος απόστρατος Αξιωματικός και τα εξέδωσε στο ανά χείρας πόνημα.
Ως πνευματικός δημιουργός
ενδιατρίβει σε θέματα πατριωτικά, ανθρωπιστικά, κοινωνικά,
πάντα γύρω από τον άξονα του
εθνικού συμφέροντος και των
ελληνικών παραδόσεων, όπου
αυτό προσφέρεται.
Για πολλά χρόνια ως επιτελικός Αξιωματικός της Πολεμικής
Aεροπορίας συνέταξε κανονιστικέ ρυθμίσεις, μελέτες και

προτάσεις για τη λειτουργία του
Όπλου, τις διάφορες δραστηριότητες, την εκπροσώπηση σε διεθνή φόρουμ, την προαγωγή των

δημοσίων σχέσεων καθώς και
ανάπτυξη της Αεροπορικής και
Αεροναυτικής Ιδέας, τις οποίες
περιλαμβάνει στο βιβλίο.
Με την παρούσα έκδοση υπό

τον τίτλο «Με βήμα τη γραφίδα» που εύστοχα προσδιορίζει «Απάνθισμα επιλεγμένων
δημοσιευμάτων και μελετών,
από το δόλιχο της όλης μου
πορείας», εκτός των άλλων το
ενδιαφέρον του εστιάζεται στις
«ευαίσθητες» περιοχές της χώρας, όπου κατά καιρούς αναφύονται προβλήματα από «όψιμες
βλέψεις» των γειτόνων μας και
εισηγείται τον επανακαθορισμό
κόκκινης γραμμής υπεράσπισης
των δικαίων της πατρίδας μας.
Καταχωρίζει λοιπόν στο βιβλίο,
αυτά τα διαχρονικά εθνικά
προβλήματα και ακόμη αναφέρεται, υπό χριστιανική οπτική
γωνία, στην οικονομική και σοβαρή ηθική κυρίως κρίση που
πλήττει τα τελευταία χρόνια τη
χώρα μας.
Δίκαιος έπαινος, αξίζει στον
οτρηρό Απόστρατο Υποπτέραρχο Παναγιώτη Κ. Παπαδάκη,
ο οποίος προσφέρει αόκνως
τις υπηρεσίες του ως αιρετός
Αντιπρόεδρος στην Αεροπορική Ακαδημία Ελλάδος, ενώ παράλληλα συνεχίζει το πλούσιο
πατριωτικών μηνυμάτων πνευματικό συγγραφικό του έργο,
με το οποίο χαλυβδώνεται το
φρόνημα του αναγνώστη, στη
δύσκολη οικονομική και κυρίως ηθική κρίση που διέρχεται ο
λαός μας, αφού «η ύφεση του
φρονήματος» που εφοβείτο και
ο Μ. Αλέξανδρος «είναι η μεγαλύτερη απειλή και όχι τόσο η
οικονομική ύφεση».
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΤΗ ΣΧΙΖΑΣ
Γεν. Γραμματέας της Ένωσης
Ελλήνων Λογοτεχνών,
Εκδότης-Δημοσία γράφοντος

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Λ. ΤΣΑΜΑΔΙΑΣ
«Ανάμεσα σε δύο εποχές»
(Νομαδικός βίος και μόνιμη εγκατάσταση των Σαρακατσαναίων)
Για το ιστορικό αυτό κομμάτι
του Ελληνισμού έχουν γίνει μέχρι
τώρα, ένα πλήθος από ιστορικές,
λαογραφικές, γλωσσολογικές και
κοινωνικοανθρωπολογικές πραγ-

ματείες, όπως εξαντλητικά τις
παραθέτει ο Ευθύμιος Τσαμαδιάς
στο τέλος του βιβλίου του, με
προεξέχουσα πάντοτε την μοναδική δίτομη διατριβή της αλησμόνητης Αγγελικής Χατζημιχάλη.
Όμως ο συγγραφέας Ε. Τσαμαδιάς Σαρακατσάνικης καταγωγής
ο ίδιος, με προεξάρχοντα τα προσωπικά του βιώματα επεχείρησε

μια συνοπτική, αλλά με σαφήνεια
και πληρότητα διατριβή για μια
σφαιρική περιγραφή του μοναδικού αυτού φαινομένου του Ελληνισμού.
Με συνέπεια παραθέτει ένα προς
ένα όλα εκείνα τα
βιοτικά
σημάδια
που
χαρακτηρίζουν στο σύνολό
τους τη ζωή των
Σαρακατσαναίων.
Τα καθημερινά, τα
επαγγελματικά, τις
εγκαταστάσεις, τα
σκεύη, τα γλωσσικά, τις εκδηλώσεις
και όσα συναποτελούν τη δράση και
τη διαδρομή μέσα
στο Ελληνικό περιβάλλον της φυλής
αυτής.
Είναι ένα βιβλίο
που τα θέλει όλα
και τα λέει όλα, μια
σημαντική αναφορά, αλλά και προσφορά στην υπάρχουσα πλούσια βιβλιογραφία. Ο
συγγραφέας είναι παντρεμένος
με τη Λεμονιά Στ. Μπάκα. Έχουν
δύο κόρες και τρία εγγόνια. Περνάει τον περισσότερο καιρό στα
Καστέλλια τηλ. 22650 – 91940
και στην Αθήνα τον χειμώνα τηλ.
7787.667. Υπάρχουν άλλα τέσσερα βιβλία για έκδοση και ευχόμαστε να τα εκδώσει σύντομα.
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Η γιαγιά στα πόδια μας

Εξ αίματος

Της Ελευθερίας Παπαδημητρίου-Τσακρή

Της Λιλής Γάτη
Μια πολύ όμορφη νουβέλα με τον τίτλο «Εξ αίματος» (εκδόσεις
Σαΐτα) που έγραψε η συγχωριανή μας Λιλή Γάτη και μπορείτε να
διαβάσετε κι εσείς ελεύθερα στο διαδίκτυο στη διεύθυνση: http://
www.saitapublications.gr/2014/04/ebook.89.html
Σημειώνουμε πως το «Εξ αίματος» τιμήθηκε το 2009 με το πρώτο
βραβείο στον πανελλήνιο λογοτεχνικό διαγωνισμό της Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Λιλή
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: liligati@yahoo.gr

Στις 18/8/2014 ημέρα Δευτέρα
και ώρα 19.00, ο Σύλλογος Γυναικών Καστελλίων, διοργάνωσε
την παρουσίαση του βιβλίου της
Νηπιαγωγού Ελευθερίας Παπαδημητρίου – Τσακρή, με τίτλο
«η γιαγιά στα πόδια μας». Η παρουσίαση έγινε στα Γραφεία του
Συλλόγου στο σχολείο του χωριού
μας.
Η αναφορά στο βιβλίο έγινε
από την συγγραφέα. Ήταν ρεαλιστική, κατανοητή, βασισμένη στην
πολυετή εμπειρία της σαν νηπιαγωγού και Διευθύνουσας σχολείου, με γνώμονα να βοηθήσει τους
νέους γονείς, τις γιαγιάδες και
τους παππούδες να μεγαλώσουν ανεξάρτητα,
χαρούμενα, ευτυχισμένα με πίστη στον εαυτό
τους παιδιά.
Την εκδήλωση παρακολούθησαν πολλοί
συγχωριανοί με μεγάλο ενδιαφέρον και
αποδοχή.
Καλοτάξιδο το βιβλίο σου και οι απόψεις σου Ελευθερία:
«Το βιβλίο αυτό
γράφτηκε μετά από
εμπειρία
σαράντα
χρόνων, με την προσχολική ηλικία. Τα
συμπεράσματά μου
είναι αντικειμενικά
και πολύ κοντά στην
ελληνική πραγματι-

κότητα έχοντας αυτήν την μακρόχρονη σχέση όχι μόνο με τα
παιδιά αλλά και τις οικογένειές
τους. Όλα όσα παραθέτω είναι
με απλό και κατανοητό τρόπο.
Ελπίζω και εύχομαι να σας φανούν χρήσιμα.
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΥΡΑ, τηλ.: 210
3617031, ΔΙΔΟΤΟΥ 38, ΑΘΗΝΑ.
Για όσους θα ήθελαν να επικοινωνήσουν μαζί μου
τηλ.: 6945808601, 2177171590,
email elepapadimitriou@yahoo.
gr
ΜΑΙΡΗ ΧΑΤΖ.

