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Ταχ. Γραφείο
Κ.Ε.Μ.Π.Α.

(Συνέχεια στη σελίδα 5)

Για τους νεώτερους ακόμα και η λέξη 
της είναι άγνωστη. Πώς να είναι γνω-
στή, αφού ο πόλεμος τα ανέτρεψε όλα 
και στο χωριό έπαψαν να υπάρχουν και 
να παίζουν παιδιά. Η αλήθεια είναι, ότι 
τότε, πριν από τον πόλεμο, που γέμιζαν 
οι αυλές και οι στράτες τ’ αλώνια και 
τα λειβάδια με παιδιά, τα παιχνίδια που 
παίζονταν ήσαν άπειρα και σωμό δεν εί-
χαν.
Τι γουρνούλες και σκλαβάκια, τι μέσα 

φούσκος και χωστό, τι η γρούνα και το 
πάει μία, τι το και πι και η βεζυρίες, κι 
άλλα κι άλλα που τελειωμό δεν είχαν. 
Χωριστά παιγνίδια γίνονταν με τις σια-
μάδες, όπως σιαμάδες τυρνοκάκαβο, 
σιαμάδες κοκκιές, σιαμάδες πεταρδά-

κι, διαμάδες λεμονάκι, σιαμάδες δε-
κάρες, ξελευτεριά και τόσα άλλα. Αλλά 
ένα από τα πιο συνηθισμένα και αξια-
γάπητα ήταν η τσέλικα. Τα εξαρτήματα 
της δύο: η ματσούκα (τσέλικα) και το 
τσελικόνι, δηλαδή πελεκημένο κλωνά-
ρι ξύλου στο ύψος μπαστουνιού και το 
τσελικόνι, λιανό ξυλαράκι μιας πιθαμής 
με δύο κόκκες εκατέρωθεν αναστρο-
φές, για να δίνουν στόχο με το χτύπημα 
της τσέλικας να εκτοξεύεται μακρυά. Η 

τσέλικα όμως είχε και την ορολογία της. 
Πρώτα απ’ όλα το μουρσί. Μικρή γού-
βα που ετοποθετείτο το τσελικόνι, ώστε 
ο παίχτης να το ανασηκώνει με δύναμη 
και να εκτοξεύεται από δέκα μέχρι τα εί-
κοσι πέντε μέτρα μακρυά. Αν κατά την 
εκτόξευση στον αέρα το τσελικόνι πιανό-
ταν στα χέρια από κάποιο από τα παιδιά 
που ήταν αραδιασμένα και παρέμειναν 
προς το μέρος της εκτόξευσης, ο παίχτης 
καιγόταν και άλλαζε. Εκεί που προσγει-

ωνόταν το τσελικόνι, ο παίχτης το χτύ-
παγε στη συνέχεια με την τσέλικα στις 
κόκκες τρεις φορές συνεχόμενα και από 
εκεί που τελικά έφτανε μέχρι του μουρ-
σί, μετριόνταν δρασκελιές που ήσαν οι 
πόντοι που τους κρατούσε ο παίχτης για 
λογαριασμό του και νικητής ήταν όποιος 
έκανε τους περισσότερους πόντους. Αν 
το τσελικόνι κατά την εκτόξευση του κλά-
ρωνε ψηλά, πάνω σε δέντρο, αν ο παί-
χτης ακαριαία δεν φώναζε δυνατά «φτου 
κούρνια», καιγόταν και ανελάμβανε ο 
επόμενος. Τώρα στα νέα παιδιά ούτε η 
τσέλικα σώζεται έστω και σαν ανάμνηση 
ούτε κανένα από τ’ άλλα παλιά παιχνί-
δια. Κρίμα. Άλλοι οι καιροί.

Χ.-

Η ΤΣΕΛΙΚΑ
ΤΟ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΑΣ

Η ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
Οι τελευταίες προσφορές των συμπολιτών μας για την πο-
λιτιστική αξιοποίηση του χωριού μας, των αδελφών Γ. και 
Δ. Χαλατσά και του Πάνου Ελευθερίου, έχουν τύχει όπως 
έπρεπε της αμέριστης αποδοχής όλων μας και έχουν αρχίσει 
συντονισμένες προσπάθειες απ’ όλους για την υλοποίηση 
τους, δηλαδή για την αποκατάσταση τους, ώστε να γίνουν 
κτήμα όλων και να αρχίσει η πρόσβαση τους σ’ αυτές.

Πλην όμως, όπως είναι αυτονόητο, πρέπει απαραίτητα να 
προηγηθεί η υποδομή των χώρων λειτουργίας τους. Γίνο-
νται συζητήσεις για τη χρησιμοποίηση των χώρων του Δη-
μοτικού Σχολείου, ως και της δωρεάς του αειμνήστου Γιάν-
νη Μοσχολιού του πρώην καταστήματος Λέζα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει οριστικοποιηθεί τίποτε συγκε-
κριμένα. Για τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης και της Πινα-
κοθήκης, συζητούνται τα πλεονεκτήματα των χώρων του 
δευτέρου ορόφου του Δημοτικού Σχολείου, ώστε το πρώην 
Κατάστημα Λέζα να διαμορφωθεί κατάλληλα και να χρη-
σιμοποιηθεί ως χώρος συγκεντρώσεων, προβολών και πα-
ραστάσεων. Όλα αυτά απλώς συζητούνται, χωρίς μέχρι 
στιγμής να υπάρχει οριστική κατάληξη, ώστε ν’ αρχίσει η 
μεταφορά των βιβλίων, βιβλιοθηκών και λοιπών επίπλων 
και η κατάλληλη στο χώρο ανάρτηση των πινάκων και παρά 
πέρα η ελεύθερη προσέγγιση τους από τους Καστελλιώτες, 
αλλά και από τους φίλους, τους περιοίκους και τους επισκέ-
πτες του χωριού μας. Διότι, εάν δεν προηγηθεί η υποδομή 
και η διαμόρφωση των χώρων, δεν είναι δυνατόν και είναι 
απαράδεκτο να συσσωρευτούν τα βιβλία σε χαρτόκουτα στι-
βαγμένα και οι πίνακες περιτυλιγμένοι και αποθεμένοι στο 
πάτωμα και να περιμένουν τη διαμόρφωση εκ των υστέρων 
των χώρων, που θα έπρεπε και πρέπει απαραίτητα να προ-
ηγηθεί.

Εκτός τούτου - αν και είναι πρώιμο ακόμα- εν τούτοις πα-
λιά φίλη και λάτρις του χωριού μας, προτίθεται να δωρίσει 
κι αυτή την πολύ πλούσια βιβλιοθήκη της και άλλα σημα-
ντικά κειμήλια πολιτισμού στο χωριό μας. Και φυσικά θα 
πρέπει να είμαστε παρασκευασμένοι να τα υποδεχτούμε να 
τα παραλάβουμε και να τα ενσωματώσουμε σε έτοιμους δια-
μορφωμένους από τα πριν χώρους με λειτουργική υποδομή, 
διότι απλούστατα με έλλειψη τούτων, δεν θα είναι εφικτή η 
παραχώρησή τους.

Μένει από τους αρμόδιους και πρώτιστα από την ηγε-
σία του Τοπικού Δημοτικού Διαμερίσματος Καστελλίων να 
ενεργοποιηθεί η διαμόρφωση αυτή των χώρων, αλλά κυρίως 
από τη Δημοτική Αρχή του Δήμου Δελφών, που κατέχει τον 
πρώτο τον κύριο και το βασικό λόγο υλοποίησης του εξαίρε-
του αυτού πολιτιστικού αποκτήματος, καύχημα για ολόκλη-
ρο τον Νομό.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜ-
ΒΟΥΛΙΟΥ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Τ.Σ
Τακτικές συνεδριάσεις του-

λάχιστον μια φορά το μήνα.
Θεματικές συνεδριάσεις για 

σπουδαία θέματα που απα-
σχολούν το χωριό.
Έκτακτες όταν έκτακτα θέ-

ματα το απαιτούν ή οι κάτοι-
κοι του χωριού το ζητούν.
Συνεδριάσεις με ελεύθερη 

πρόσβαση στον καθένα και 
δικαίωμα λόγου όπως κάθε 
φορά αποφασίζεται για τη 
δημοκρατική και αποφασιστι-
κή λειτουργία του Τ.Σ.
Ανοιχτό κοινοτικό κατάστη-

μα για ενημέρωση, συζήτηση, 
τοποθέτηση θεμάτων από 
κάθε ενδιαφερόμενο.
Λειτουργία αρχείου Τοπικής 

Κοινότητας.

ΥΔΡΕΥΣΗ
Άμεση καλλιέργεια όλων 

των υπαρχόντων παλιών πη-
γών του χωριού, συντήρηση 
του υπάρχοντος δικτύου με-
ταφοράς του νερού από τις 
πηγές στη δεξαμενή του χω-
ριού.
Επέκταση της δεξαμενής 

για εξυπηρέτηση το καλοκαί-
ρι που αυξάνονται οι ανάγκες 
κατακόρυφα.
Μελέτη και κατασκευή 

απαραίτητων έργων για τη 
σωστή λειτουργία του δικτύ-
ου από την Καλοσκοπή έως 
τη δεξαμενή που αν και νέο 
είναι έντονα προβληματικό.
Άμεση αντικατάσταση του 

δικτύου ύδρευσης στα τμή-
ματα μέσα στο χωριό που 
προκλητικά δεν έχει γίνει 
για να αποτελεί αντικείμενο 
παζαριού κοινότητας και εκ-

μεταλλεύτριας εταιρείας με 
ευθύνη των τοπικών αρχών 
της τελευταίας δεκαετίας. Εί-
ναι προκλητικό να υπάρχουν 
κατηγορίες στο θέμα αυτό 
μέσα στο χωριό αλλά και στα 
χωριά της ΔΕ. Κάποιοι πρέ-

πει να ντρέπονται γιατί ήταν 
σκόπιμο.
Αυστηρά ένας μετρητής για 

κάθε σπίτι με δωρεάν παροχή 
μέχρι ενός ορίου και διαβαθ-
μισμένη αυστηρή τιμή ανά κυ-

ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ

ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ 
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣΤο Διοικητικό Συμβούλιο του Προοδευτικού Συλλόγου «Τα Καστέλλια», σύμφωνα με το Καταστατικό του, προσκαλεί τα Μέλη του σε Επαναληπτική Τακτική Γενική 

Συνέλευση στις 13 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 στο Πνευματικό Κέντρο Ρουμελιωτών, στα γραφεία του Συλλόγου, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα ακόλουθα:
1. Έκθεση πεπραγμένων του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής που παρουσιάζει τον Οικονομικό Απολογισμό Εσόδων–Εξόδων για τη διαχειριστική περίοδο 2013-2015 με τον συνημμένο Ισολογισμό.
3. Έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των Πεπραγμένων του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου καθώς της Έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής και απαλλαγή των Μελών αυτών από κάθε ευθύνη.
4. Ανακοινώσεις, προτάσεις, συζήτηση.
5. Αρχαιρεσίες, εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής περιόδου 2016-2017.Η παρουσία και η συμμετοχή όλων μας, ιδιαιτέρως των 

νέων Καστελλιωτών, οι οποίοι οφείλουν να παραστούν και 
να είναι υποψήφιοι, αποτελεί πλέον θέμα επιβίωσης του Συλλόγου μας.Αυτονόητο είναι πως αδυναμία πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης λόγω μη προσέλευσης των Μελών και μη επίτευξης απαρτίας, όπως συνέβη στις 05-06-2015, θα δρομολογήσει εκ των πραγμάτων τις διαδικασίες διάλυσης του Συλλόγου.               Ο Πρόεδρος                   Ο Γενικός ΓραμματέαςΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ      ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
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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

Για τα ξύλα
Με τα ζά — καβάλα εμείς
(η ψαριά και ο ντορής),
χρόνοι τόσοι περασμένοι
τόσοι πια λησμονημένοι,
εκιτρίνιζαν τα φύλλα
σαν μπιτίζαν oι δουλειές
ξεκινάγαμε για ξύλα,

με τις κόφτρες φορτωμένες
με καινούργιες τις τριχιές
(και με σφήνες και βαριό
στις κεδρομαζιές κρυμμένες
ανάμερα χαντακωμένες),
σύνταχα απ’ το χωριό.

Μέσ’ στο τράστο το ψωμί,
λιές ντομάτες και κρασί
(όσοι είχαν και τυρί)
τό τσεκούρι κρεμασμένο
φουσκωμένο ακονισμένο,

μονοπάτι - μονοπάτι
στον «Κοφνά» στου «λυκ’ το μάτι))
(Τι ζωή! με πόση φούρια
ακούγονταν τα τσεκούρια)

ένας - δυό ανάρια, ανάρια
για χοντρά και για γκριζάρια
κούτσουρα και για λιανούρια,
ξύλα για να πυρωθούμε
ξύλα για να ζεσταθούμε,
πότε χλωρά πότε ξερά
δέντρινα κουφαλιαρά
—κι άλλοτε φορές - φορές
όταν πάλε χρειαζόταν,
δασικός όταν φαινόταν
εκόβαμε κι αποκουρές.—

Ύστερα αποσταμένοι
κολατσίζαμε σκυμμένοι.
Τα φορτία ετοιμάζονταν
μπλαροφόρτια
γμαροφόρτια,
λάκα ταιρομεριαζόνταν
(φορτωτήρες με κριτσόπια)
φορτωνόταν — εδενόνταν
—κι αποσώνω κοντοφτάνω—
πανωσάμαρα από πάνω
και μια τούφα με κλαρί
(σα βαρκούλα με πανί)
στο χωριό ξεφορτώνονταν
στον τρακά από ‘να - από ‘να
καρτερώντας το χειμώνα.

Α. ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΗΣ

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Η Ελένη Τσάμη και ο Κων-

σταντίνος Βασιλείου γυι-
ός της Ευσταθίας Τσακνιά 
απόχτησαν γυιό που είναι το 
πρώτο τους παιδί.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
• Η Μαρία Ευστ. Αγαπη-

τού και ο Δημήτρης Κοντο-
λάτης στις 20-6-2015 στον Ι 
Ν. Αγίου Αθανασίου Χλωμού 
βάφτισαν την κόρη τους και 
την ονόμασαν Παναγιώτα.

• Ο Δήμος Βασ. Τσακνιάς 
και η σύζυγός του Αντριάνα 
στις 18 Σεπτεμβρίου 2015 
στον Ι.Ν. Προφήτη Ηλία 
Τουρκοβουνίων βάφτισαν 
την κόρη τους και την ονό-
μασαν Διονυσία.

ΓΑΜΟΙ
• Η Ελένη Τσάμη και ο 

Κωνσταντίνος Βασιλείου 
γυιός της Ευσταθίας Τσα-
κνιά με κουμπάρους τους 
Πάνο Ευστ. Γιαννόπουλο και 
Χρύσα Δηματά στις 15 Μαΐου 
2015 παντρεύτηκαν με πολι-
τικό γάμο στο Δημαρχείο Χα-
λανδρίου.

• Η Μαρία Αχιλ. Αγαπητού 
και ο Δημήτριος Κοντολάτης 
ετέλεσαν τους γάμους των 
στις 20 Ιουνίου 2015 στον 
Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Χλω-

μού. Το γαμήλιο δείπνο προς 
τους καλεσμένους εδόθη στο 
κέντρο «ΖΕΡΒΑΣ» στην Βάρ-
γιανη, μέχρι πρωΐας.

• Η Έμι Κοτζάτσα και ο 
Άκης (Δρόσος) Ιωάννου Βέλ-
λιος ετέλεσαν τους γάμους 
των στον Ι.Ν. Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου Γλυφάδας στις 20 
Αυγούστου 2015. Ακολούθη-
σε δεξίωση σ’ ένα θαυμάσιο 
και δροσερό χώρο στα Καλύ-
βια Αττικής όπου οι νεόνυμ-
φοι συγγενείς και φίλοι δια-
σκέδασαν και χόρεψαν μέχρι 
τις πρωϊνές ώρες.

• Η Αλεξάνδρα Στέργιου 
Τσακνιά και ο Βασίλειος Πα-
παμανωλιουδάκης το Σάββα-
το 27 Ιουνίου 2015 ετέλεσαν 
τους γάμους των στον Ι.Ν. 
Αγίων Αποστόλων Χανίων. 
Παρατέθηκε δείπνο στο κέ-
ντρο «Λεβέντης» και οι προ-
σκεκλημένοι διασκέδασαν 
μέχρι πρωΐας.

ΘΑΝΑΤΟΙ
• Απεβίωσε και κηδεύτηκε 

στο χωριό μας η Κωνσταντι-
κιού συζ. Δημ. Παπαδάκη 
στις 18-2-2015 ετών 84.

• Στις 8-3-2015 απεβίωσε 
και ετάφη στην Αθήνα η Δή-
μητρα Αρχοντίκη το γένος 
Ηλία Πλατανιά.

• Απεβίωσε ο Παναγιώτης 
Προβιάς στις 11-10-2015 και 
κηδεύτηκε την επομένη 12-
1-2015 εις το Νεκροταφείο 
Μεταμόρφωσης Αττικής 
ετών 93.

• Στέφανος Αποστολόπου-
λος 1928-2015. Πέθανε την 
Παρασκευή 25-9-2015 και 
κηδεύτηκε τη Δευτέρα 28-
9-2015 στο Κοιμητήριο της 
Νέας Ερυθραίας.

• Απεβίωσε στην Αθήνα 

και ετάφη την 16 Ιουνίου 
2015 η Βασιλική συζ. Μιχ. 
Παππά το γένος Κωνσταντί-
ονου Δ. Χαλατσά.

• Στις 22 Ιουλίου 2015 απε-
βίωσε στην Αθήνα και ετάφη 
στο χωριό μας στις 25-7-2015 
η Ασπασία Οικονομίδη το γέ-
νος Γεωργίου Π. Μακρή.

• Απεβίωσε στην Αθήνα 
και κηδεύτηκε στις 3-6-2015 
ο Τάσος Παν. Βέλλιος.

• Στις 3 Ιουνίου 2015 απε-
βίωσε και ετάφη στο χωριό 
μας η Γεωργία συζ. Κωνστα-
ντίνου Δ. Βέλλιου ετών 90.

• Απεβίωσε και κηδεύτηκε 
στις 28-8-2015 στο Νεκροτα-
φείο του χωριού μας η Αλε-
ξάνδρα συζ. Ηλία Μοσχολιού 
ετών 88.

• Απεβίωσε στις 31-8-2015 
και κηδεύτηκε την επομένη 
στο χωριό μας ο Νικόλαος Ζε-
ΐνης ετών 83.

• Απεβίωσε και κηδεύτηκε 
στην Λαμία ο Γεώργιος Χαρα-
λάμπους Πιπέλιος ετών 72.

• Απεβίωσε στις 30-8-2015 
στον Πειραιά ο Πάνος Ελευ-
θερίου και κηδεύτηκε στις 
31-8-2015 στο χωριό μας 
ετών 91.

• Απεβίωσε στις 16-9-2015 
και κηδεύτηκε στις 17-9-2015 
στα Τρίκαλα ο συγχωριανός 
μας Χαράλαμπος Στοφόρος 
ετών 90. 

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΤΑ Α.Ε.Ι.
• Η Στεφανία Νάκο πέτυχε 

στο Τμήμα Δημοτικής Εκ-
παίδευσης του Πανεπιστημί-
ου Αιγαίου.

• Η Έφη Νικ. Σκουρτιά 
πέτυχε στο Ιστορικό – Αρ-
χαιολογικό και Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας Παν. Βόλου 
(πέτυχε πέρυσι).

• Η Ζωή Εσκιτζόγλου του 
Μενελάου και Ελένης το γέ-
νος Π. Σταματέλου πέτυχε 
στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
• Οι αδελφές Πόπη και 

Νίκη Μοσχολιού εις μνήμη 
της μητέρας των Αλεξάνδρας, 
μας πρόσφεραν 200 ευρώ για 
τους σκοπούς του Συλλόγου 
μας.

• Η Ιφιγένεια Μουταβελή 
– Αποστολοπούλου εις μνή-
μη του αδελφού της Στέφανο 
μας προσέφερε 50 ευρώ για 
τους σκοπούς του συλλόγου 
μας.

• Η Αναστασία Κουλού-
ρη – Αποστολοπούλου μας 
προσέφερε 50 ευρώ για τους 
σκοπούς του συλλόγου μας 
εις μνήμη του αδελφού της 
Στέφανου.

• Η Λιλίκα Αποστολοπού-
λου εις μνήμη του συζύγου 
της Στέφανου μας πρόσφερε 
200 ευρώ για τις ανάγκες του 
συλλόγου μας.
Για τις προσφορές ευχαρι-

στούμε θερμά.

ΝΕΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Μετά την παραίτηση του 

Κοινοτικού Συμβουλίου Δη-
μητρίου Χουλιάρα, την θέση 
του έπρεπε να αναλάβει ο Α΄ 
εκλεγείς αναπληρωματικός 
Νικόλαος Λίτσος, ο οποίος 
για προσωπικούς λόγους αρ-
νήθηκε.
Σειρά παίρνει η Β΄ επι-

λαχούσα Λιάνα Βελέτζα – 
Τσακάλου. Όμως λόγω του 
ασυμβιβάστου επειδή η Λιά-
να είναι υπάλληλος αορίστου 
χρόνου στο Δήμο Δελφών δεν 
δύναται να κληθεί να αναλά-
βει καθήκοντα.
Τελικά σειρά παίρνει ο Νι-

κόλαος Ανδρέα Σκουρτιάς 
(Γεωπόνος) Α΄ Αναπληρωμα-
τικός του Συνδέσμου «Λαϊκή 
Συσπείρωση Δελφών» ο οποί-
ος ανέλαβε τα καθήκοντά 
του.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕΡ. 
ΣΤΟΦΟΡΟΣ

Δυσαναπλήρωτη απώλεια και 
πόνος βαθύς μας συνέχει όλους 
εμάς τους Καστελλιώτες, για τον 

απροσδόκητο θάνατο του.
Ο Μπάμπης έφυγε στις 15 Σε-

πτεμβρίου 2015 και κηδεύτηκε 
την επομένη στα Τρίκαλα, παρά 
το γεγονός ότι τόσο η επιθυμία 
του ιδίου όσο και των ιδικών 
του, ήτο να ταφεί στο χωριό 
μας. Αλλά τούτο στάθηκε αδύ-
νατο, γιατί ο Μπάμπης ήταν μια 
εξέχουσα προσωπικότητα για 
την κοινωνία των Τρικάλων και 
δεν μπορούσε τόσος κόσμος 
να ταξιδέψει για την εκφορά 

του ως το χωριό μας, αφού στα 
Τρίκαλα στην εξόδιο ακολου-
θία η συμμετοχή των Τρικαλι-
νών υπήρξε πράγματι πάνδημη 
και με προσέλευση και αρκετών 
συγχωριανών μας. 
Ο Μπάμπης πανθομολογού-

μενα και αντικειμενικά, υπήρξε 
μια μοναδική πολυσχιδής και 
ταλαντούχα προσωπικότητα και 
όπου κατάγινε με την ιερότητα 
και την προσήλωση μύστη, με-
γαλούργησε. Άφησε ένα έργο 
επιστημονικό, συγγραφικό και 
κοινωνικό πολύ μεγάλο. Ακά-
ματος με εφόδιο την έμφυτη 
και αξεπέραστη ευφυΐα του, 
από την σχολική του ακόμα ηλι-
κία ξεχώρισε με τα προσόντα 
του και συνεχώς ανερχόμενος, 
διέπρεπε. Μετά τις γυμνασιακές 
του σπουδές σπούδασε γιατρός 
και ειδικεύτηκε στην ψυχιατρι-
κή. Ώριμος πια, επειδή ο αεί-
μνηστος διακεκριμένος δασο-
λόγος αδερφός του, ο Γιώργος, 
ήτο εγκατεστημένος στα Τρίκα-
λα, ο Μπάμπης εγκαταστάθηκε 
μαζί του, αρχίζοντας να ασκεί 
εκεί την ιατρική, το ιατρικό 
επάγγελμα.
Στάθηκε τυχερός με την επιλο-

γή της συντρόφου του, γιατρού 
και αυτής καρδιολόγου και με-
γαλούργησαν. Επίτευγμα υπήρ-

ξε η από μέρους του ίδρυση της 
ψυχιατρικής κλινικής «ΓΑΛΗ-
ΝΗ», που εξελίχθηκε στο μεγα-
λύτερο κέντρο του είδους του 
στην Κεντρική Ελλάδα. Η επαγ-
γελματική αυτή του επιτυχία τον 
καθιέρωσε και ως ένα επάξιο 
παράγοντα της Τρικαλινής κοι-
νωνίας. Ανθρώπινα λατρευτός, 
συνεπής και αληθινός, πάντοτε 
πρόθυμος, εμοίραζε και σκόρ-
πιζε κυριολεκτικά τον εαυτό του 
σε κάθε περίπτωση. Για κάθε 
εκδοχή στάθηκε από τους θεμε-
λιακούς συντελεστές μέσα στο 
Τρικαλινό περιβάλλον. Όμως 
ο Μπάμπης υπήρξε πάντοτε ο 
φανατικός Καστελλιώτης λά-
τρης του χωριού μας και αν η 
ζωή του περνούσε στα Τρίκαλα, 
η καρδιά του χτυπούσε πάντοτε 
στα Καστέλλια που με κάθε ευ-
καιρία βρισκόταν εκεί.
Πέρα από την αδιαμφισβή-

τητη επιστημοσύνη του, τον τρι-
βέλιζαν κι άλλα ενδιαφέροντα 
της Τέχνης και των Γραμμάτων 
και της Ιστορίας. Κι εδώ η προ-
σφορά του υπήρξε σημαντική. 
Ασχολήθηκε με την ποίηση, το 
θέατρο και τη συγγραφή και 
προσέφερε τόσα πολλά με δη-
μοσιεύματα του σε περιοδικά 
και εφημερίδες με άρθρα και 
ποιήματα, αλλά και με τη συγ-

γραφή και κυκλοφορία βιβλίων 
του επιστημονικών, λογοτεχνι-
κών, θεατρικών και ιστορικών, 
που η παράθεση τους θα απαι-
τούσε σελίδες σελίδων. Τακτι-
κός Συνεργάτης στην Εφημε-
ρίδα μας, έδινε πάντα το πνευ-
ματικό του παρών. Ασχολήθηκε 
συστηματικά με την ιστορία του 
Τόπου μας και έφερε στο φως 
πολλά ιστορικά στοιχεία άγνω-
στα και επλούτισε τον τόσο εν-
διαφέροντα αυτόν τομέα για 
όλους εμάς. Ξεχωριστή μνεία 
πρέπει να γίνει για το θεατρικό 
του έργο «Δωριείς», που ανέβη-
κε και δόθηκε από σκηνής από 
το θίασο «Μετέωρο» των Τρι-
κάλων, σε σκηνοθεσία Πάνου-
Γιάννη Νικολοπούλου, σκηνικά 
ενδυμασίες του Δημήτρη Ζιάκα 
και με μουσική επένδυση του 
Πάνου-Γιάννη Νικολοπούλου 
με τεράστια επιτυχία και άφη-
σε εποχή κατά τη διάρκεια του 
5ου Συνεδρίου της Ομοσπον-
δίας Συλλόγων Β.Α. Παρνασ-
σίας, που έλαβε χώραν στο χω-
ριό μας στις 17-18 Αυγούστου 
1997. Επίσης από τις άπειρες 
και ατελείωτες παροχές και 
συνδρομές του, ειδική μνεία 
πρέπει να γίνει και για το μεγα-
λειώδες μαρμάρινο Μαυσωλείο 
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που ίδρυσε στην είσοδο του Νε-
κροταφείου του χωριού μας για 
όλες τις γενιές των Καστελλιω-
τών, παρελθούσες, τωρινές και 
μέλλουσες.
Κατά την εξόδιο ακολουθία 

τον μεταστάντα αποχαιρέτησε ο 
Γιώργος Στεφανίδης ο οποίος 
είπε τα εξής:
Ο Χαράλαμπος Στοφόρος 

ήταν ευγενής. Η ομιλία, το χα-
μόγελο, η συμπεριφορά, έδει-
χναν μία εκλεπτυσμένη και ου-
σιαστική ευγένεια. Επρόκειτο 
για στάση ζωής συνδεδεμένη 
με μία καλοσύνη, που έδινε σε 
γνωστούς και αγνώστους με 
γενναιοδωρία. Η καλοσύνη του 
ήταν αυθόρμητη αλλά και επιτα-
κτική. Ήταν σημείο αναφοράς 
της καθημερινότητας όπως και 
του σχεδίου του, του προγραμ-
ματισμού του. Έλεγε πως κάθε 
μέρα αισθανόταν την ανάγκη 
μιας θετικής κοινωνικής δρα-
στηριότητας, ή το γράψιμο μιας 
σελίδας. Αυτό μας υπενθυμίζει 
ένα άλλο δομικό χαρακτηριστι-
κό του: την αγάπη του προς τη 
μάθηση. Η περιέργειά του προς 
ό, τι σημαντικό, συνοδεύετο με 
συνεχή και συστηματική διερεύ-
νηση για να σχηματίσει άποψη. 
Τα ενδιαφέροντά του ήταν πολ-
λά. Η πάροδος του χρόνου δε 
δημιουργούσε συρρίκνωση, 
αλλά διεύρυνση. Συνοψίζονται 
σε τρία σημεία: την ιατρική, την 
ελληνική γραμματεία, τον άν-
θρωπο. Σοφός και ουμανιστής 
περί την ιατρική (π.χ. ο αγώνας 
του για τη σημασία της αναβί-
ωσης των ιαματικών λουτρών), 
πολυγραφότατος σε λογοτε-
χνικό και ερευνητικό επίπεδο 
(μεταξύ άλλων τα περί της κατα-
γωγής των Δωριέων), επεδίωκε 
διαρκώς την ουσιαστική επαφή 
με τους γύρω του. Ήταν μαχη-
τής. Η καλοσύνη και η ευγένεια 
δεν ήταν στερητικά της δράσης. 
Σκοπός του ήταν να επιτύχει 
τους στόχους του με αποφασι-
στικότητα και αποτελεσματικό-
τητα. Ήταν έξυπνος και δυνα-
τός στην επίθεση, στερεός και 
υπομονετικός στην άμυνα, στην 
αντιξοότητα. Η δραστηριότητά 
του, τον είχε καταστήσει σημαι-
οφόρο μιας σχετικά μικρής κοι-
νωνικής ομάδας στα Τρίκαλα 
που χαρακτηρίζετο από ποιοτι-
κή παρουσία και επιρροή. Αυτό 
ανεξάρτητα από αστικές ή με-
γαλοαστικές ταξινομήσεις. Ανε-
φέρετο συχνά ως παράδειγμα ή 
υπόδειγμα τόσον από γνωστούς 
του όσο και από ανθρώπους 
που δεν είχαν την τύχη να τον 
γνωρίσουν από κοντά. 
Δεν επεδίωκε την κοινωνι-

κή καταξίωση^ του αρκούσε η 
σχέση με τους φίλους του και 
πρώτα απ’ όλα με την οικογέ-
νειά του. Η κα Στοφόρου, η 
Ουρανία, καρδιολόγος η ίδια, 
δεν ήταν βασιλική σύζυγος, 
αλλά ουσιαστικός συνεργάτης 
και εμπνευστής. Τα παιδιά του, 
ο Περικλής και η Ντάνη, πέραν 
από την επαγγελματική τους 
επιτυχία και αναγνώριση, έχουν 
κληρονομήσει βασικά του χα-
ρακτηριστικά. Επρόλαβε να 
χαρεί την ανατολή μιας τρίτης 
ελπιδοφόρας γενιάς. 
Ο Χαράλαμπος Στοφόρος 

κηδεύτηκε στις 17 Σεπτεμβρίου. 
Το εορτολόγιο αναφέρει: Σο-
φία, Πίστη, Αγάπη και Ελπίδα 

Αυτοί που μας έφυγαν
που ήταν οι βασικές σταθερές 
του. Η σοφία ήταν καθημερι-
νό του μέλημα γιατί θεωρούσε 
πως η πορεία προς τη γνώση 
είναι στοιχείο ανθρωπιάς. Το 
«γηράσκω αεί διδασκόμενος» 
εκφράζει άριστα αυτή του την 
πεποίθηση. Επίστευε σε ορι-
σμένες αξίες που είχε επιλέξει. 
Η πίστη ήταν ο Βόρειος πόλος 
σε νηνεμία ή σε τρικυμία. Η 
αγάπη ήταν ο ακρογωνιαίος 
λίθος στις σχέσεις του με τους 
ανθρώπους. Έδινε απλόχερα 
και εδέχετο με χαρά. Ήλπιζε 
πάντα, ότι αύριο θα είναι καλύ-
τερα : ο ίδιος, η οικογένειά του, 
οι φίλοι, ο άνθρωπος. Η δυσκο-
λία, η αρρώστια, οι κοινωνικές 
αναταραχές δεν μετετρέπετο σε 
απελπισία. Άφησε τον κόσμο 
τούτο πλήρης ωραίων ημερών. 
Αποχαιρετίστηκε με σεβασμό 
και τρυφερότητα. Παραμένει το 
χαμόγελό του. 

Γιώργος Στεφανίδης
Παρίσι, 10 Οκτωβρίου 2015

Τα «Κ.Ν.» μετέχοντα στο πέν-
θος για τον αγωνιστή και τον 
εκλεκτό Συνεργάτη τους, εκ-
φράζουν τη βαθειά οδύνη τους 
στη σύζυγο του Ουρανία, στο 
γιό του Περικλή και την κόρη 
του Ντάνη, στα εγγόνια του και 
τους λοιπούς συγγενείς του.

ΤΑΣΟΣ Π. ΒΕΛΛΙΟΣ
Αθόρυβα, όπως σε όλη του τη 

ζωή, έφυγε ένας από τους πιο 
πνευματικούς Καστελλιώτες, ο 
Τάσος Βέλλιος, στις 3 Ιουνίου 

2015 και κηδεύτηκε στην Αθή-
να. Ο Τάσος γιος του Πανα-
γιώτη Δ. Βέλλιου (Γαλομητσο-
παναγιώτη) και της ποιήτριας 
Καίτης Τσουγιοπούλου-Βέλλιου 
γεννήθηκε στην Ήπειρο μα με-
γάλωσε στην Αθήνα. Σπούδασε 
χημεία στα Πανεπιστήμια της 
Φλωρεντίας και της Αθήνας. 
Στα Γράμματα εμφανίστηκε το 
1964.
Σημαδιακή στάθηκε η εμφά-

νιση του στα Γράμματα. Εξέδω-
σε τρεις ποιητικές συλλογές με 
τους τίτλους «Σπονδή» (1969), 
«Θρύλοι» (1990) και «Λογισμοί» 
(2010) και στάθηκε πλούσια η 
πνευματική του προσφορά με 
συνεργασίες και δημοσιεύματα 
σε περιοδικά και εφημερίδες. 
Από τους ελληνικούς πνευμα-
τικούς κύκλους, αλλά ιδιαίτερα 
του εξωτερικού, η προσφορά 
του στα Γράμματα εκτιμήθηκε, 
όπως έπρεπε έτσι ώστε ποιήμα-
τα του να έχουν μεταφραστεί 
στα ιταλικά, στα γερμανικά και 
στα ιαπωνικά. Έχει περιληφθεί 
σε πολλές ποιητικές ανθολογί-
ες στην Ελλάδα και την Ιταλία. 

Ποιήματα του έχουν δημοσιευ-
θεί στη «Νέα Σκέψη», στη «Νέα 
Εστία» και σε άλλα λογοτεχνι-
κά περιοδικά και έχει λάβει 
διακρίσεις στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό.
Συγκεκριμένα ποιήματα του 

περιλαμβάνονται σε δέκα ιταλι-
κές ποιητικές ανθολογίες. Είναι 
ο πρώτος Έλληνας ποιητής, 
που ποιήματα του μεταφράστη-
καν, από το 1966, στα ιαπωνικά 
με πολύ μεγάλη μάλιστα απήχη-
ση τόσο στους λογοτεχνικούς 
ιαπωνικούς κύκλους, όσο και 
στο ευρύ αναγνωστικό κοινό, 
διαμέσου και του ημερήσιου 
και του λογοτεχνικού τύπου της 
Χώρας αυτής. Τα ποιήματα του 
από την συλλογή «ΣΠΟΝΔΕΣ» 
με τους τίτλους «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ 
ΦΩΣ» και «ΓΙΟΣΙΝΟΡΙ ΣΑ-
ΚΑΪ», δημοσιεύτηκαν στο λο-
γοτεχνικό περιοδικό «KUSA» - 
που σημαίνει «ΧΛΟΗ» και στην 
ημερήσια εφημερίδα «ΣΑΝΚΕΪ 
ΣΙΜΠΟΥΝ» του Τόκυο (με κυ-
κλοφορία ενός και μισού εκα-
τομμυρίου φύλλων την ημέρα. 
Δειγματικά σε άλλη στήλη της 
εφημερίδας μας δημοσιεύουμε 
το έργο «Γιοσινόρι Σακάϊ».
Μια άλλη διάκριση που του 

έγινε ήταν στις 24 Ιανουαρί-
ου 1999, στη Γερμανία, στην 
Ευαγγελική Εκκλησία της ΕΙ-
ΡΗΝΗΣ στο Νταχάου, όπου το 
ποίημα του με τον τίτλο «ΣΕΛΕ-
ΓΑΝ ΓΙΟΧΑΝ;» μεταφρασμένο 
στα γερμανικά, απαγγέλθηκε με 
μουσική υπόκρουση, κατασυνε-
κίνησε και καταχειροκροτήθηκε 
αυθόρμητα από τους παρευρε-
θέντες εκεί. Τον συνέχαιραν με 
δάκρυα στα μάτια.
Ο Τάσος Βέλλιος βασικά είναι 

θα λέγαμε ελληνολάτρης. Προς 
Θεού! Όχι με την σωβινιστική 
σημασία του όρου, αλλά με την 
πανανθρώπινη, την πολιτιστική 
φορά και δομή, όπως καθιερώ-
νονται μέσα από την ελληνική 
διαδρομή του πνεύματος στους 
αιώνες. Είναι γνώστης πλή-
θους λεπτομερειών της αρχαί-
ας ιστορίας μας. Ποιητικοί του 
δάσκαλοι στάθηκαν κατ’ αρ-
χήν τα αρχαία έπη, η δημοτική 
ποίηση και κάπου ο Καβάφης. 
Τους στίχους του τους διακρί-
νει η ευαισθησία, η αβρότητα 
στοχασμού και το προσωπικό 
του πνευματικό χρώμα, που δη-
μιουργούν μια τέλεια ποιητική 
προσφορά.
Όπως παρατηρήθηκε εύστο-

χα από την κριτική, η ποίηση του 
είναι αληθινή, παλλόμενη, εσω-
τερική, με βάση την έμπνευση 
και το γνήσιο ποιητικό αίσθη-
μα. Μια ποίηση με συναισθη-
ματική ουσία, γεμάτη αγνότητα 
και ειλικρίνεια, που δονείται 
από ένα βαθύτερο σκίρτημα, 
από έναν βαθύτερο παλμό, από 
ένα πλούτο σε μορφή και πε-
ριεχόμενο. Ό,τι αγγίζει ο ποι-
ητής, το μετουσιώνει σελυρική 
αρμονία, σαν καλλιτέχνης που 
υπακούει και ερμηνεύει τις κα-
θαρές εντολές της ψυχής του, 
με στοχασμό διάφανο, δοσμέ-
νο με απαλότατη μορφή, εξαί-
ροντας σε ωραίο ποιητικό λόγο 
πιο πολύ τις αιώνιες ελληνικές 
αξίες που τον προσανατολίζουν 
επάνω στα βάθρα των ιδανικών 
και της πίστης.
Συγκεντρωτικά θα μπορού-

σαμε να επιλέξουμε τα χαρα-
κτηριστικά που πρυτανεύουν 

στην ποιητική του γραφή. Κυ-
ριαρχούν μέσα από το ελληνικό 
στοιχείο, ο βαθύς στοχασμός, ο 
έρωτας, η διαχρονική παράδο-
ση και ο αχός του κόσμου, δη-
λαδή η παγκοσμιότητα.
Τα «Κ.Ν.» συμπαριστάμενα 

στο πένθος συλλυπούνται θερ-
μά την σύζυγο του κα Λένα 
Βέλλιου, τ’ αδέρφια και τους 
λοιπούς συγγενείς του, με την 
ευχή η μνήμη του σε όλους να 
μένει αιώνια.

ΠΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
Εξέλιπε την τελευταία μέρα 

του Αυγούστου 2015 μία από 
τις πλέον χαρακτηριστικές και 
τις πλέον αντιπροσωπευτικές 
φυσιογνωμίες του χωριού μας, 

ο ζωγράφος και βάρδος του 
στην εικαστική απεικόνιση του, 
ο Πάνος Ελευθερίου. Γεννημέ-
νος ζωγράφος, πέρασε όλη του 
τη ζωή με μια ακατάπαυστη λα-
τρεία, μια εμπνευσμένη υπερπα-
ραγωγή αναγνωρισμένη για την 
διαχρονική αξία της. Παρέμεινε 
πάντοτε γνήσιος Καστελλιώτης 
και δεν άφηνε ευκαιρία να μην 
αποδώσει τον φυσικό πλούτο 
του τόπου μας λυρικά και στην 
πιο ποιητική του έκφραση.
Τις περιόδους του έργου του 

μπορούμε να τις διακρίνομε σε 
τρεις:
Στην πρώτη περίοδο, όπου 

ο ζωγράφος σπουδάζει ακόμη 
και αρχίζει να επηρεάζεται απ’ 
τα τοπία του χωριού μας, που 
είναι τα πρώτα μοντέλα του και 
που σε όλη την κατοπινή καλ-
λιτεχνική του δουλειά δεν τα 
εγκατέλειψε ποτέ, αλλά τα απέ-
δωσε με ένα πάθος μοναδικό, 
συγκινησιακό θα λέγαμε, πάθος 
και μυστικισμό αναβιώσεως των 
αναμνήσεων της παιδικής ηλι-
κίας. Είναι αυτή η πρώτη-πρώτη 
επαφή με τη ζωγραφική που 
συμπλέκεται με τη μύηση του 
στη μαγεία της φύσης - και που 
ολοκληρώνεται με την τεχνική 
πια, που σπούδασε κοντά στον 
ζωγράφο Ριχάρδο Μπράουν. 
Κοντά του δεν έμαθε τέχνη, μα 
τεχνική, γιατί την τέχνη την είχε 
μέσα του. Ο Πάνος Ελευθερίου 
πλάστηκε ζωγράφος. Μ’ αυτό 
το πάθος της ζωγραφικής γεν-
νήθηκε.
Η δεύτερη περίοδος είναι 

αυτή που αρχίζει με την ψυχο-
γραφία πια και που σε συνέχεια 
δούλεψε πάνω σε θέματα της 
μεγάλης περιόδου της Κατοχής, 
που συνεκίνησε κάθε ψυχή, που 
την έζησε και κατά την οποία 
αρχίζει να μας αποδίδει μέσα 
στους πίνακες του το άγχος του 
πολέμου. Η χρονική αυτή περί-
οδος είναι φορτωμένη με μία 
απέραντη κατάθλιψη.
Η τρίτη και τελευταία περί-

οδος είναι εκείνη, που ο ζω-
γράφος αρχίζει να τελειούται 
πάνω σε καινούριες μορφές 

και να δοκιμάζεται πλέον στους 
όγκους που παρουσιάζει και το 
μήνυμα του, το άγχος πάνω σ’ 
αυτούς, την κακοτράχαλη «Γη» 
του, που δεν έχει διέξοδο.
Ποια είναι τελικά τα αντικεί-

μενα της έμπνευσης του σ’ όλη 
αυτή τη ζωγραφική του διαδρο-
μή, σ’ όλες τις περιόδους της; 
Πρώτα-πρώτα, τοπογραφικά 
και τοπία, χωρίς να είναι απει-
κονίσεις ξερές του περιβάλλο-
ντος, αλλ’ εντυπώσεις αφηγη-
ματικές δοσμένες πλαστικά με 
παλμό.
Ο δεύτερος κύκλος θεμάτων 

και εμπνεύσεων του είναι οι ψυ-
χογραφίες. Και εκεί έχει τόση 
μεγάλη διείσδυση σ’ αυτές, που 
πράγματι ξεπερνά τα όρια των 
ιδίων του επιδιώξεων της τέ-
χνης του.
Ο τρίτος κύκλος είναι το άγ-

χος της Κατοχής - και του Πολέ-
μου, σε μία μεγάλη σειρά από 
συνθέσεις, που μέσα σ’ αυτές 
πρυτανεύει η σειρά «Όχι πια 
πόλεμος» (Nie wieder crieg) με 
δέκα περίπου συνολικά, έργα. 
Το άγχος αυτό το βλέπουμε στο 
έργο του, σε πολύ ρεαλιστικό 
παλμό μα ανανεωμένο σε και-
νούργιους τόνους και με ανα-
νεωμένη τελείως τεχνική και 
ύφος και σε τέτοιο τρόπο που 
μας παρασύρει και μας φέρνει 
πολύ κοντά σ’ αυτές τις σκληρές 
μέρες, όσοι τις περάσαμε.
Η τετάρτη κατηγορία εμπνεύ-

σεων και θεμάτων είναι οι γλυ-
κείες ώρες, τα παιγνιδίσματα 
του ζωγράφου με τα λουλούδια 
και τα μικρά τοπία και τα ζώα. 
Τέλος το πέμπτο και τελευταίο 
μέρος είναι οι όγκοι του, που 
τους ονομάζει «Γη» και που 
κλείνουν το μήνυμα του ζωγρά-
φου για το βάρος της σημερι-
νής ζωής του ανθρώπου και το 
αδιέξοδο του.
Στην τεχνική του βασικά 

εγκαταλείπει τις αντιθέσεις των 
χρωμάτων της παλαιάς σχολής, 
το ψυχρό και το θερμό. Τα χρώ-
ματα σαν τοποθέτηση δεν τον 
ενδιαφέρουν στην αναλογία 
αυτή ψυχρό-θερμό.
Είναι διάσπαρτος. Τα πράσι-

να, το κόκκινο και το πορτοκαλί 
είναι ριγμένα σε μια δική τους 
μαγεία. Δεν τον ενδιαφέρουν 
σαν τάξη, ως θέση και ως τακτο-
ποίηση. Τα έχει εγκαταλείψει. 
Τα έχει ομορφοποιήσει ακρι-
βώς για να δείξη τον πεσμένο 
ψυχισμό, τον καταποντισμό αυ-
τών των άβουλων πλασμάτων, 
που μόνη τους επιδίωξη και 
ζωή είναι η προγραμματισμένη 
και αυστηρά κλειστή επίδειξη. 
Το περίγραμμα στη μορφή το 
έχει εγκαταλείψει τελείως. Πε-
ρίγραμμα κάνει με το ίδιο το 
χρώμα, διαστατικά όπως ο με-
γάλος δάσκαλος ο Βαν-Γκόγκ, 
ενώ το υπόλοιπο της φιγούρας 
πλανιέται μέσα στα χρώματα. Κι 
έτσι το ρόλο της ομορφοποίη-
σης τον παίζει αυτή η διάχυση 
των χρωμάτων.
Αυτή είναι μια πρόχειρη μα-

τιά στα χαρακτηριστικά της ζω-
γραφικής του. Η αισθητική μας 
όμως προσέγγιση με τα έργα 
του απαιτεί απόλυτη οπτική επι-
κοινωνία και βαθειά μελέτη.
Πέρα όμως από όλα αυτά με 

την αποδημία του, μιλάμε για 
μια αληθινή απώλεια για τον 
τόπο μας. Την εκφορά του και 
την εξόδιο ακολουθία, ακολού-
θησε σύσσωμο το χωριό μας, 
δείχνοντας την αληθινή του 
οδύνη. Τον ζωγράφο αποχαι-
ρέτησε ο συμπολίτης μας Καθη-
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γητής κ. Βαγγέλης Κωτσίκης, ο 
οποίος είπε τα εξής:
Αξέχαστε φίλε και συγχωρια-

νέ Πάνο, στον τελευταίο αυτό 
αποχαιρετισμό δεν θα αναφερ-
θώ εκτενώς στη μακρά πορεία 
και διαδρομή της σταδιοδρομί-
ας σου, αλλά θα αρκεστώ μόνο 
σε μερικές επισημάνσεις που 
χαρακτηρίζουν την όλη προκο-
πή και δράση σου, τόσο στον 
καλλιτεχνικό τομέα (ζωγραφι-
κή) όπου και διέπρεψες, όσο 
και στην κοινωνική παρουσία 
και συμμετοχή σου στους κοι-
νωνικούς αγώνες, ιδιαίτερα 
κατά την κατοχή, την αντίσταση 
και τον εμφύλιο.
Είχες την τύχη να σε προικί-

σει η φύση με ένα πληθωρικό 
ταλέντο στη ζωγραφική για το 
οποίο πάλεψες για να  το ανα-
δείξεις και να το καταξιώσεις, 
και μάλιστα, σε μεγάλο βαθμό.
Ξεκινώντας από το χωριό ξε-

πέρασες κατεστημένα εμπόδια 
(εδραιωμένες προκαταλήψεις 
και νοοτροπίες) της εποχής, 
έφτασες στην κορυφή και ανα-
δείχτηκες ίσος ανάμεσα στους 
μεγαλύτερους ομότεχνους του 
χώρου. Αν και δεν σπούδασες 
συστηματικά τη ζωγραφική από 
την αρχή, ξεκίνησες την πορεία 
σου ως αυτοδίδακτος – καλλι-
εργώντας όμως παράλληλα και 
επιδεικνύοντας το μεγάλο σου 
ταλέντο.
Δεν αρκέστηκες όμως ούτε 

σ’ αυτό, αλλά σπούδασες και 
εξέλιξες την τέχνη σου κοντά 
σε καταξιωμένους ζωγράφους, 
Έλληνες και ξένους, τελειοποι-
ώντας την.
Οι περίοδοι της καλλιτεχνι-

κής σου δημιουργίας απεικο-
νίστηκαν παραστατικά στους 
σημαντικούς πίνακες, που πα-
ρουσίασες διαδοχικά και σε 
πολλά στάδια, τόσο σε ατομικές 
όσο και σε ομαδικές εκθέσεις 
που διοργανώθηκαν στην Ελ-
λάδα και το εξωτερικό, όπου 
η ζωγραφική σου εκτιμήθηκε 
και αναγνωρίστηκε σημαντικά, 
αποσπώντας ευνοϊκές κριτικές 
και διεθνή αναγνώριση για όλο 
αυτό το πολύμορφο, πολυσχι-
δές και πολυεπίπεδο έργο σου.
Ο χρωστήρας και τα άλλα ερ-

γαλεία της τέχνης σου απόδω-
σαν την "Καστελλιώτικη φύση" 
και τις τραγικές στιγμές της 
αντίστασης και του εμφύλιου 
και όχι μόνο. 
Δεν είμαι ο κατάλληλος για 

να αποφανθώ για το εύρος και 
την αξία της ζωγραφικής σου, 
όμως άλλοι ειδικοί σου έχουν 
απονείμει επαίνους και σου 
έχουν πλέξει εγκώμια και έχουν 
εκφράσει θετικές κρίσεις για 
όλη την εικαστική σου δουλειά 
που είναι δημοσιευμένες σε 
διάφορα ειδικά περιοδικά και 
στο διεθνή τύπο ακόμη.
Πολλοί Καστελλιώτες σου εί-

μαστε ευγνώμονες που είχαμε 
την τύχη πολλά έργα σου να 
κοσμούν τα σπίτια μας και κά-
ποιους δημόσιους χώρους του 
χωριού μας. 
Σου είμαστε ακόμα ευγνώ-

μονες για τη «δωρεά» στο χω-
ριό μεγάλου αριθμού πινάκων, 
ασχέτως αν ακόμη και σήμερα 
οι θεσμικοί εκπρόσωποι του 
χωριού μας αμέλησαν ή και 
αδιαφόρησαν να αποδεχτούν 
θεσμικά τη δωρεά σου. Ίσως 

γνώριζες εκ των προτέρων και 
ο ίδιος τις γραφειοκρατικές δια-
δικασίες που απαιτούνταν, αλλά 
και την απροθυμία των ιθυνό-
ντων σε θέματα πολιτισμού και 
πνευματικής δημιουργίας.
Υπόσχομαι προσωπικά, με 

τη συνδρομή και άλλων φίλων 
σου, ότι η αποδοχή της δωρεάς 
σου θα γίνει αποδεκτή, και μά-
λιστα, πολύ σύντομα.
Όσες φορές χρειάστηκε στο 

παρελθόν και ζητήθηκε η συμ-
μετοχή σου σε δραστηριότητες 
και σε κοινωνικά δρώμενα του 
χωριού ποτέ δεν αρνήθηκες την 
προσφορά.
Αγαπώντας υπερβολικά το 

χωριό και έχοντας από μικρός 
ζήσει στα Καστέλλια, ποτέ δεν 
τα ξέχασες. Ήσουν απ’ τους 
πρώτους Καστελλιώτες που 
έκτισαν καινούριο σπίτι στο 
χωριό, ήδη από τη δεκαετία 
του ’60, όπου και έστησες το 
δεύτερο εργαστήριό σου για να 
εμπνέεσαι καλύτερα σε ό,τι δη-
μιουργούσες και είχε σχέση με 
τα Καστέλλια.
Εύκολος στις κοινωνικές σου 

σχέσεις και κοινωνικός όπως 
ήσουν, περνούσες πολλές ώρες 
με τους συγχωριανούς σου, φί-
λους και γνωστούς, συζητώντας 
για θέματα που αφορούσαν 
τα παιδικά και νεανικά χρό-
νια, αλλά και τα σύγχρονα και 
καθημερινά προβλήματα που 
τους απασχολούσαν. Υπήρξες, 
αναντίρρητα, ένας από τους 
πιο ενεργούς και δραστήριους 
Καστελλιώτες. Γι’ αυτό άλλωστε 
έφερνες στο χωριό τα παιδιά 
σου από τη μικρή τους ηλικία 
για να ζήσουν, να γνωρίσουν 
και για να αγαπήσουν τα Κα-
στέλλια και τους Καστελλιώτες.
Είχες ακόμη την πολύ καλή 

τύχη να πορευτείς στη ζωή, από 
τα νεανικά σου ακόμα χρόνια 
με την εξαιρετική και αξιόλογη 
σύντροφο και μητέρα των παι-
διών σου, την Ντίνα σου, που 
σε συντρόφευσε για πολλές δε-
καετίες και που σου συμπαρα-
στάθηκε μαζί με τα αγαπημένα 
σας παιδιά, Γιώργο και Τρια-
ντάφυλλο, τις τελευταίες δύσκο-
λες ώρες της ζωής σου.
Φίλε Πάνο, είναι γνωστό σε 

όλους μας, και ιδιαίτερα σε 
μένα, και το δηλώνω αμερό-
ληπτα και χωρίς καμιά δόση 
υπερβολής, ότι πέραν της επαγ-
γελματικής – καλλιτεχνικής σου 
καριέρας, υπήρξες πάντοτε συ-
νεπής στα πιστεύω σου και στα-
θερός μέχρι το τέλος στις ιδέες 
σου, προσφέροντας στα κοινά 
και συμμετέχοντας ενεργά σε 
όλους τους κοινωνικούς αγώ-
νες, πάντοτε έντιμος και συνει-
δητά πολιτικοποιημένος.
Απευθύνοντας σου το ύστατο 

χαίρε Πάνο, ας είναι ελαφρό το 
"Καστελλιώτικο χώμα" που θα 
σε δεχτεί.
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΤΣΙΚΗΣ
Τα «Κ.Ν.» συλλυπούνται ολό-

ψυχα την εκλεκτή σύζυγο του 
και τα παιδιά του Τριαντάφυλλο 
και Γιώργο.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΥΖ. MIX. 
ΠΑΠΠΑ, ΤΟ ΓΕΝΟΣ 

ΚΩΝ/ΝΟΥ Δ. ΧΑΛΑΤΣΑ
Την 17 Ιουλίου 2015, απε-

βίωσε και ετάφη στην Αθήνα 
η Κούλα, η μικρότερη θυγατέ-

ρα του Κων/νου Δ. Χαλατσά. Η 
μεταστάσα, μετά από τις εγκύ-
κλιες σπουδές της σπούδασε 
οικονομικά και χρημάτισε αρ-
χιλογίστρια σε μεγάλες εμπορι-
κές επιχειρήσεις. Ήταν δε τόσο 
άξια και προσηλωμένη στα λο-
γιστικά της καθήκοντα, ώστε 
τελικά μετείχε στις εταιρείες και 
ως συνεταίρος. Είχε την καλή 
τύχη να ταιριάσει με τον σύζυ-
γο της τον Μιχάλη Παππά και 
να συγκροτήσουν μιαν αληθινά 
αξιοζήλευτη οικογένεια επιστη-
μόνων.
Τα «Κ.Ν.» εκφράζουν τα 

θερμά τους συλλυπητήρια στην 
οικογένεια της, τ’ αδέρφια της 
και τους λοιπούς συγγενείς της.

ΝΙΚΟΣ ΧΑΡ. ΖΕΪΝΗΣ
Τελείως αναπάντεχα έφυγε 

από κοντά μας την τελευταία 
ημέρα του Αυγούστου 2015 και 
κηδεύτηκε την επομένη στο χω-

ριό μας ο Νίκος Χαρ. Ζεΐνης. 
Πάντα γεμάτος ζωή και σφρί-
γος, κυκλοφορούσε στο χωριό 
μας ένας από τους λίγους που 
μόνιμα απόμειναν σ’ αυτό, δί-
νοντας παντού το παρών και 
μοιράζοντας τις δυνατότητες 
του, όπου υπήρχε όποιας μορ-
φής ανάγκη, συντρέχοντας 
πρώτος πρόθυμα και πάντοτε 
εθελοντικά. Κοσμαγάπητος κάι 
συνεπής, θετικός και αληθινός, 
συντελούσε σε κάθε προοδευ-
τική αναφορά του χωριού μας. 
Υπήρξε αληθινός καλλιεργητής, 
συνεχίζοντας τις γεωργικές πα-
ραδόσεις μας. Έχοντας στα χέ-
ρια του κληρονομικά το Αρχείο 
της οικογενείας του, στα έγγρα-
φα του οποίου αντικατοπτρίζε-
ται ζωντανή όλη η δημόσια και 
η ιδιωτική ζωή των Καστελλιω-
τών μέσα στα χρόνια της Τουρ-
κοκρατίας και μεταγενέστερα 
στα χρόνια της Επανάστασης, 
σαν αληθινός θεματοφύλακας 
και συνεχιστής των προγόνων 
του, εμπιστευόταν με άνεση το 
Αρχείο στους μελετητές του, 
χωρίς τον παραμικρό δισταγμό 
ή την παραμικρή επιφύλαξη, 
συντελέσας έτσι στην πλήρη και 
ακριβή μελέτη του.
Τα «Κ.Ν.» συλλυπούνται από 

καρδιάς τα παιδιά του και τους 
εύχονται να τον θυμούνται και 
να τον τιμούν για πάντα, όπως 
του άξιζε.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Π. ΠΡΟΒΙΑΣ

Του Παναγιώτη για να χαρα-
κτηρίσει κανείς την έντονη προ-
σωπικότητα του, θα του ταίριαζε 
και αρκεί μια μόνη λέξη: Ο αυ-
τοδημιούργητος. Δε χρειάζεται 
τίποτα πιο πολύ. Γεννήθηκε κοι-
λάρφανος, χωρίς να γνωρίσει 

Αυτοί που μας έφυγαν

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Χήρα ΗΛΙΑ ΜΟΣΧΟΛΙΟΥ
Μια σεπτή δέσποινα πλήρης ημερών, η αγαπημένη μητέρα των 

εκλεκτών συμπολιτισσών μας, της Πόπης και της Νίκης Ηλία Μο-
σχολιού, μας άφησε χρόνους την 28η Αυγούστου 2015 και μέσω 
γενικού πένθους και πάνδημης συμμετοχής όλων των συγχωρια-

νών μας, κηδεύτηκε την 
επομένη στο χωριό μας.
Η Αλεξάνδρα υπήρξε σ’ 

όλη της τη ζωή αθόρυβη 
και συνετός άνθρωπος, 
αληθινή συμπαραστάτις 
στο σύζυγο της τον Ηλία 
Μοσχολιό, όχι μόνο στις 
καλές στιγμές, μα ιδιαίτε-
ρα στις δύσκολες, δίνο-
ντας κομμάτια της ζωής 
της για κάθε βοήθεια.
Μέσα στο παραδοσια-

κό περιβάλλον, όπως το 
έχομε ζήσει όλοι, ανέ-
θρεψε τα παιδιά της και 
τους έδωσε όλα εκείνα 
τα πατροπαράδοτα αιώ-
νια στοιχεία της σεμνό-
τητας, της αγάπης και της 
προκοπής. Μοναδικός 

της γνώμονας σε όλη της τη ζωή, υπήρξε η καλωσύνη και η χωρίς 
ανταπόδοση παροχή σε όλους, αρχίζοντας από το στενό οικογενει-
ακό της περιβάλλον και φτάνοντας σε όλους γνωστούς συγγενείς 
και φίλους.
Έζησε με όλη της τη δύναμη και με ικανοποίηση την έξοχη προ-

κοπή των παιδιών της και της οικογενείας της, σιωπηλή, χωρίς κο-
μπασμούς και επάρσεις, ως αληθινή μάνα και Καστελιώτισσα.
Τα «Κ.Ν.» εκφράζουν στις θυγατέρες της τα εγκάρδια συλλυπη-

τήρια τους και τις συνοδεύουν στην οδύνη τους, ευχόμενα να ζουν 
να τη θυμούνται και να φτάσουν και να ξεπεράσουν τα χρόνια της.

ποτέ πατέρα και πήρε τ’ όνομα 
του. Τα πρώτα του τα παιδικά 
χρόνια γεμάτα δυστυχία. Μια 
μάνα με δυο ορφανά και ένα 
στην κοιλιά, ήταν αδύνατο να 
τα βγάλει πέρα, στη δύσκο-
λη για εκείνα τα χρόνια ζωή. 
Κι όμως η μάνα του, η θεια-
Καλλιόπη, πάντα γελούμενη, τα 
ξεπέρασε όλα. Και τι δεν έπλη-
ξε αυτήν την οικογένεια. Νέος 
μόλις είκοσι χρονών πέθανε ο 
αδερφός του ο Μήτσος, μαθη-
τευόμενος ράφτης. Η θυγατέρα 
η Κατερίνη, μάθαινε μοδίστρα 
στο Γαρδικάκι. Ο Παναγιώτης 
φιλάσθενος από γεννησιμιού 
του, μόνιμα άρρωστος, ήταν το 
μεγάλο μέλημα της μάνας του. 
Είναι ζήτημα, αν έστω μια νύχτα 
την πήρε ύπνος, ξενυχτώντας 
μόνιμα δίπλα του.
Όμως ο Παναγιώτης μ’ αυτά 

και μ’ αυτά, είχε πολύ μεγάλη 
δύναμη και παλεύοντας μεγά-
λωσε. Μέσα σε όλα τα άλλα, 
τους κάηκε και το σπίτι και 
μείνανε στο δρόμο. Όμως ο 
Παναγιώτης δεν τα έβαλε ποτέ 
κάτω. Μαθητευόμενος μαρα-
γκός πλάι στα ξαδέρφια του 
τους Προβιαίους, ξακουστούς 
τότε στην μαραγκοσύνη, ήταν 
μέρα-νύχτα σκιά τους, μόνιμα 
εκεί για να μάθει τέχνη. Έγινε 
τεχνίτης ο πρώτος.
Ήταν από εκείνους που τους 

φοβήθηκε η δουλειά. Όταν 
μετά τον πόλεμο άνοιξαν οι 
πόρτες της ανοικοδόμησης, ο 
Παναγιώτης πρώτος και καλύ-
τερος, μετανάστευσε και εγκα-
ταστάθηκε στην Αθήνα και μό-
νιμα γυρίζοντας τις οικοδομές, 
ειδικεύθηκε στην κατασκευή 

των πατωμάτων. Σιγά-σιγά 
άρχισε να παίρνει μόνος του 
δουλειές και με την απροσπέ-
λαστη εντιμότητα του, αλλά και 
την απερίγραπτη εργασιομανία 
του, προσέλαβε και βοηθούς 
και σχημάτισε συνεργεία και 
κατέληξε μεγαλοεργολάβος στο 
είδος του. Στα συνάφια των μη-
χανικών ήταν το πρώτο όνομα. 
Δεν πρόφταινε, ποιος να τον 
πρωτοπορεί. Σίγουρος και από 
κούνια πειθαρχημένος, εδραι-
ωνόταν μέρα με τη μέρα, χω-
ρίς να παίρνουν τα μυαλά του 
αέρα. Σταθερός και συνεπής, 
ακριβής μέχρι παρεξηγήσεως, 
έγινε ο περιζήτητος στο είδος 
του. Τόσο είχε κατακτήσει την 
τέχνη του, ώστε έγραψε ακόμα 
και βιβλία για την τεχνική και 
την κομψότητα των κατασκευ-
ών των πατωμάτων.
Παραστάτης του η αξιόλογη 

σύζυγος του, η Γιαννούλα Μα-
κρή, που παρ’ όλα αυτά δε στά-
θηκε τυχερή με την υγεία της 
και πρόωρα έφυγε. Όμως η 
κόρη τους και μαζί μετέπειτα με 
το σύζυγο της, πλαισίωσαν τον 
Παναγιώτη και του χάρισαν εγ-
γόνια. Πλήρης ημερών στις 12 
Οκτωβρίου 2015, έφυγε από 
κοντά μας και κηδεύτηκε στην 
Αθήνα. Η εκφορά του σεμνή, 
όπως ο ίδιος σεμνός πέρασε σ’ 
όλη του τη ζωή και η θλίψη με-
γάλη και αξεπέραστη.
Τα «Κ.Ν.» συλλυπούνται θερ-

μά τη θυγατέρα του Πόλυ και 
τον σύζυγο της τον Ηρακλή 
Σκαφά και τα πολυαγαπημένα 
του εγγόνια. Ας είναι ελαφρύ το 
αττικό χώμα που τον σκέπασε 
και η μνήμη του αιωνία.
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Ο Παπαχαράλαμπος
Ένας ακόμη κύκλος έκλεισε 

για τον Παπαχαράλαμπο Κου-
τρούμπα. Ένας κύκλος πλή-
ρης ιεροσύνης και προσφοράς 
στους πιστούς της περιοχής. 
Ξεκίνησε στις 14 Σεπτεμβρίου 
2006 Ύψωσης του Τιμίου Σταυ-
ρού και έκλεισε εννέα χρόνια 
αργότερα ακριβώς στις 14 Σε-
πτεμβρίου 2015 του Σταυρού. 
Λειτούργησε για τελευταία 

φορά στο Μοναστήρι της Αμ-
φικλείας και η συγκίνηση ήταν 
πολύ μεγάλη. Εννέα χρόνια 
όλες τις Κυριακές και εορτές 
χειμώνα καλοκαίρι ο Παπαχα-
ράλαμπος λειτουργούσε στο 
Μοναστήρι και αγαπήθηκε από 
όλους τους πιστούς της περιο-
χής και η απουσία του θα είναι 
αισθητή.
Τώρα πλέον ο Παπαχαράλα-

μπος απεφάσισε να ξεκουρα-
σθεί και να ασχοληθεί με ότι 
τον ευχαριστεί μόνο χωρίς ωρά-
ρια και υποχρεώσεις. 
Του ευχόμαστε ο Θεός να του 

χαρίσει πολλά χρόνια ακόμη και 
να απολαύσει ότι τον κάνει χα-
ρούμενο και ευτυχισμένο.

Α.Ι.Γ.

(Συνέχεια από τη σελίδα 1)
βικό, πέρα από το όριο αυτό.

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
Ολοκλήρωση του αποχε-

τευτικού δικτύου το οποίο 
είναι θαμμένο εδώ και .είκοσι 
χρόνια.
Ένταξη και των Καστελλί-

ων στο υπό μελέτη και κατα-
σκευή, επίσης εδώ και είκοσι 
χρόνια, Βιολογικό Καθαρισμό 
των ΔΕ. Γραβιάς και Παρνασ-
σού.
Άμεση διακοπή της διάθε-

σης των αποχετευτικών λυ-
μάτων Γραβιάς, , Μαριολά-
τας, Πολύδροσου στον Κηφι-
σό ποταμό.
Άμεση κατασκευή Βιολογι-

κού Καθαρισμού κάθε τοπι-
κής κοινότητας ή όλων μαζί.
Αυστηρή απαγόρευση και 

μέτρα άμεσης εφαρμογής στο 
να μην ρίχνονται κάθε είδους 
αποχετεύσεις στα αρδευτικά 
αυλάκια. Να θεωρείται και να 
διώκεται σαν έγκλημα.

ΑΡΔΕΥΣΗ
Επισκευή του δικτύου τσι-

μενταυλάκων από το Κανιά-
τικο γεφύρι έως όπου υπάρ-
χει τσιμενταύλακο και ειδικά 
όπου οι βλάβες του κατα-
στρέφουν σπίτια.
Επισκευή και βελτίωση της 

δέσης στο Κανιάτικο γεφύρι 
ώστε να μην χάνεται νερό.
Οι δεξαμενές νερού να αξι-

οποιηθούν για το σκοπό που 
έγιναν και να νομιμοποιηθεί 
η λειτουργία τους για εκτρο-
φή ψαριών. Εξασφαλίζοντας 
πρώτα το συμφέρον της άρ-
δευσης.
Σταθερό ωράριο υδρολη-

ψίας από κάθε δικαιούχο ο 
οποίος χρησιμοποιεί το νερό 
για όποια χρήση αυτός απο-
φασίζει (περιβόλια, καλλιέρ-
γειες, ανθόκηπους) γκαζόν 
κλπ.)
Στα Καθήκοντα του υδρο-

νομέα η καθαριότητα του 

υδραύλακα και η καταγγε-
λία όποιου ρίχνει λύματα και 
σκουπίδια σ’ αυτόν.

ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ
Άμεσος χαρακτηρισμός πε-

ριοχών ως βοσκοτόπων, για 
την εξασφάλιση της βιωσι-
μότητας των κτηνοτροφών 
αλλά και της προοπτικής αύ-
ξησής των. Συντήρηση των 
υπαρχόντων πηγών νερού 
και ποτιστριών.

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ
Βελτίωση της αγροτικής 

οδοποιίας.
Επιστημονική και τεχνική 

βοήθεια για νέες καλλιέργει-
ες.
Δρομολόγηση αναδασμού 

όλης της εκτός οικισμού έκτα-
σης.
Παροχή κινήτρων (δρόμοι, 

άρδευση, διαδικασία, επιστη-
μονική βοήθεια κλπ.) για την 
εθελοντική συνένωση αγρο-
τικών ιδιοκτησιών με σκοπό 
την καλλιέργειά της ή γενικά 
την αξιοποίησή της.

ΧΩΡΟΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟ-
ΝΤΟΣ - ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
Καθορισμός και οριοθέτη-

ση.
Καθαρισμός και ανάδειξη.
Έργα πρόσβασης και πινα-

κίδες οδηγών προς αυτούς.
Φωτισμός όπου αυτός είναι 

εφικτός.
Πινακίδες ενημέρωσης.

ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ
Αξιοποίηση του ορυκτού 

πλούτου προς όφελος της 
εθνικής οικονομίας και του 
τόπου, στην έκταση που του 
αναλογεί και μπορεί να γίνει 
συνεργάσιμος με τις άλλες 
αναπτυξιακές δυνατότητες 
της Κοινότητας και του Δή-
μου.
Καμία επαιτεία και καμία 

επίσκεψη «γνωριμίας και 
ανταλλαγής απόψεων» προς 
τον εκμεταλλευτή. Το κοινο-
τικό γραφείο τόπος συνάντη-
σης και συζητήσεων.
Άμεση απαίτηση απόσυρ-

σης της προσφυγής για την 
Αλεφάντω από την εταιρεία 
εκμετάλλευσης.
Η μη απόσυρση αυτής αι-

τία πολέμου, διακοπή κάθε 
συνεργασίας του Δήμου με 
την εν λόγω εταιρεία. Είναι 
αδιανόητο να της παρέχουμε 
προνόμια και εξυπηρετήσεις 
και να ψάχνουμε δήθεν δικη-
γόρο για την Αλεφάντω.
Εξασφάλιση με κάθε τρόπο 

της εργασίας των κατοίκων 
της Κοινότητας και του Δή-

ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ 
μου και ανοιχτές πόρτες για 
όποιον θέλει να εργαστεί.
Απαίτηση του Τοπικού συμ-

βουλίου από κάθε αρμόδιο να 
έρθουν στο Κοινοτικό Κατά-
στημα όπου θα διαχειριστούν 
κατάλληλα και θα βγουν πολ-
λά συμπεράσματα όλα τα Δη-
μόσια έγγραφα που αφορούν 
την εκμετάλλευση στο χώρο 
που διοικητικά ανήκει στα 
Καστέλλια (άδειες, Μ.Π.Ε. 
κλπ).
Απαίτηση του Τοπικού 

Συμβουλίου να έρθουν στο 
κοινοτικό κατάστημα όπου 
θα διαχειριστούν κατάλληλα 
όλες οι μετρήσεις και τα απο-
τελέσματα αυτών που έγιναν 
σε όλες τις θέσεις εκμετάλ-
λευσης στα διοικητικά όρια 
Καστελλίων, όπως ο νόμος, ο 
Κ.Μ.Λ.Ε., οι περιβαλλοντικές 
μελέτες και οι περιβαλλοντι-
κοί όροι απαιτούν.
Να απαγορευτούν όλες οι 

επιφανειακές εξορύξεις και 
να μην παραχωρείται καθό-
λου έδαφος εξωτερικά. Τα 
σκύρα που προκύπτουν και 
αποθέτονται αυστηρά βάση 
σχεδίου ανάπλασης σε εξο-
φλημένα λατομεία.
Να ανακληθούν όσες άδειες 

επιφανειακής εκμετάλλευσης 
έχουν δοθεί.
Να απαγορευτούν όλες οι 

γεωτρήσεις αν δεν υπάρχουν 
οι απαιτούμενες μελέτες και 
αποφάσεις. Να διαφυλα-
χθούν με κάθε τρόποι οι πη-
γές της περιοχής.
Να παρθούν όλα τα μέτρα 

και να γνωστοποιούνται όλα 
όσα οι περιβαλλοντικοί όροι 
απαιτούν για τις εξορύξεις 
στις περιοχές NATURA.
Να γνωστοποιηθούν στην 

Κοινότητα τα ονοματεπώνυ-
μα, η διεύθυνση τους και τα 
τηλέφωνα αυτών που είναι 
υπεύθυνοι για την τήρηση 
των περιβαλλοντικών όρων 
και από την εταιρεία και από 
τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Απαιτούμε την άμεση έναρ-

ξη αποκαταστάσεων όλων 
ανεξαιρέτως των τόπων εξό-
ρυξης.
Απαιτούμε να ανακληθούν 

όλες οι άδειες εξόρυξης στις 
οποίες η Μ.Π.Ε. ή η Τεχνική 
Έκθεση έχουν συνταχθεί με 
ψεύτικα στοιχεία.
Απαιτούμε να ανακληθούν 

όλες oι άδειες εξόρυξης που 
έχουν δοθεί χωρίς στη Μ.Π.Ε. 
να έχει ληφθεί υπόψη το πρό-
βλημα του επηρεασμού των 
νερών υπογείων και επιφα-
νειακών και η υδροοικονομία.

ΜΑΗΣ 2015 
Δ. ΜΠΑΚΑΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΘ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Αυτοί που μας έφυγαν

ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΑΣ ΑΠΕΣΤΕΙΛΑΝ
  ΕΥΡΩ
Ευσταθία Βασιλείου – Τσακνιά Αθήνα 15
Μηνάς Γάτης Αθήνα 30
Μαρία Δήμου – Βεϊνή Αθήνα 30
Ειρήνη Ειρηναίου Τσελέντη Καστέλλια 30
Ειρηναίος – Δροσούλα Τσελέντη Καστέλλια 20
Νίκη Γεωργίου Μοσχολιού Αθήνα 50
Ευθυμία Λάλα Αθήνα  100
Ζωή Ι. Λιάπη (ΚΤΕΟ Παλλήνης) Αθήνα 50
Παπαχατζή Κωνσταντούλα Λάρισα 50
Τζαβέλα Ευανθία  20
Τάκης Γραβιάς Αυστραλία 70 € Δολ. 100
Στοφόρος Χαράλαμπος Τρίκαλα 50
Στοφόρου – Ταγαρά Κούλα Τρίκαλα 50

Ο Στέφανος υπήρξε ο εξέχων 
από τους συγχωριανούς μας που 
στάθηκε πάντα πρωτάρης και 
αρωγός σε ό,τι αφορούσε τη γε-
νέτειρα μας. Έφυγε αναπάντε-
χα στις 25 Σεπτεμβρίου 2015. Η 
συγκίνηση και η συνοδεία στην 

τελευταία του κατοικία υπήρξε 
πρωτόφαντη. Ο Στέφανος, μο-
ναδικό μαθηματικό ταλέντο, με 
πετυχημένη συμμετοχή του στις 
εξετάσεις, εισήλθε πρώτος στη 
Σχολή των Μηχανολόγων Μη-
χανικών του Εθνικού Μετσοβίου 
Πολυτεχνείου. Ύστερα από γό-
νιμες σπουδές, πάντοτε διακε-
κριμένος άσκησε το επάγγελμα 
του Μηχανολόγου-Μηχανικού 
με μεγάλη επιτυχία.
Πράγματι διακρίθηκε μεταξύ 

των συναδέλφων του, δεδομέ-
νου ότι ήτο εκ φύσεως προικι-
σμένος με την ρεαλιστική αντι-
μετώπιση καθενός από τα επαγ-
γελματικά του προβλήματα, έτσι 
ώστε οι λύσεις του όχι μόνο 
να γίνονται αποδεκτές, αλλά 
να χρησιμεύουν ως περαιτέρω 
υποδείγματα. Έχαιρε της εκτι-
μήσεως όλων όσων τον εγνώ-
ριζαν και ήτο πάντοτε προσιτός 
για τον καθένα και αγαπητός σε 
όλους. Μειλίχιος και ευπροσή-
γορος μεταξύ των συγχωριανών 
μας, η παρουσία του σκόρπιζε 
πάντοτε το κλίμα της απέραντης 
καλοσύνης του. Επέλεξε για σύ-
ζυγό του την καταγόμενη από 
τις πιο επίλεκτες οικογένειες της 
Βελίτσας την Λιλή Παπαγεωργί-
ου, που ασκούσε πετυχημένα το 
επάγγελμα της οδοντιάτρου και 
αποτέλεσαν ένα υποδειγματικό 
ζευγάρι στην κοινωνία και στη 
ζωή. Όμως η ανήλεη μοίρα 
όλων των ανθρώπων, στάθηκε 
στο εκλεκτό αυτό ζευγάρι αμεί-
λικτη στον βίαιο και οδυνηρό 
αποχωρισμό τους.

Τα «Κ.Ν.» εκφράζουν την πιο 
βαθειά τους λύπη στη σύζυγο 
του και στους λοιπούς συγγενείς 
του με την ευχή η μνήμη του να 
μένει ζωντανή και αιώνια μετα-
ξύ όλων μας.
Στο τέλος της εξοδίου ακο-

λουθίας η κ. Βίκυ Παπανικολά-
ου μέλος του Δ.Σ. του συλλόγου 
μας αποχαιρέτησε τον εκλιπό-
ντα με λίγα λόγια:
Εκ μέρους του Δ.Σ. του Π.Σ. 

«ΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ» θα ήθελα να 
αποχαιρετήσω το εκλεκτό μας 
μέλος Στέφανο Αποστολόπου-
λο.
Ο εκλιπών τίμησε την γενέτει-

ρά του Καστέλλια Φωκίδος σε 
υπέρμετρο βαθμό. Για πολλά 
χρόνια υπήρξε αρωγός με την 
συνεχή παρουσία του σε όλες 
τις εκδηλώσεις του Συλλόγου 
μας. Οι συμβουλές και παραι-
νέσεις του σε διαδικαστικά ζη-
τήματα υπήρξαν πολύτιμες. Με 
την εκλεκτή του σύζυγο Λιλή, 
τις αδελφές και τα αδέλφια του 
βοήθησαν τα μέγιστα στην δια-
τήρηση και επιβίωση τόσο του 
Συλλόγου όσο και ιδίως της 
εφημερίδας μας «Καστελλιώτι-
κα Νέα».
Ο Σύλλογός μας θα τον τιμάει 

πάντα και μαζί με τα μέλη μας 
δεν πρόκειται να τον ξεγελάσει 
ποτέ.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που 

θα τον σκεπάσει. Επιτρέψτε μου 
και ένα προσωπικό αποχαιρετι-
σμό εκ μέρους της οικογένειας 
του πατέρα μου Αλεξ. Παν. Πα-
πανικολάου. Συνομήλικοι συμ-
μαθητές αγαπημένοι φίλοι πο-
ρεύτηκαν μαζί σε αυτή τη ζωή, 
όλα αυτά τα χρόνια. Στην καρ-
διά μας και στη θύμησή μας θα 
υπάρχει πάντα μια μεγάλη θέση 
γι’ αυτόν.
Καλό ταξίδι θείε Στέφανε...

Προτιμάτε
το φαρμακείο
του χωριού μας
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Ήταν αρχές του Απρίλη 2015 όταν μετά από τέσσερις μήνες επέστρεψα στα Καστέλλια για τη θερινή διαμονή μου.Καθώς ο καιρός ήταν θαυ-μάσιος και σε προκαλούσε για έναν περίπου στην εξοχή κα-τηφόρισα προς το ποτάμι και σε χρόνο μηδέν βρέθηκα στην Αη – Γιάννη, απ’ όπου ξεκινάει ο πεζόδρομος και χωρίς μεγά-λη σκέψη τον ακολούθησα.Σε βάθος 30 περίπου μέτρων από την αρχή διαπίστωσα ότι η διέλευση ήταν δύσκολη, αν όχι και αδύνατη. Τι συνέβαινε λοιπόν; Θα σας πω αμέσως. Οι θάμνοι που ήταν ένθεν και ένθεν του πεζόδρομου είχαν ξεπεράσει το κέντρο του δρό-μου και για να περάσει κανείς έπρεπε να σκύψει πάρα πολύ, για να μην πω να μπουσουλή-σει κιόλας.Προχώρησα λίγο πιο πέρα και σκόνταψα επάνω σε ένα σωρό από πέτρες που ήταν στο κέντρο του δρόμου. Δεξιά και αριστερά του δρόμου, αλλά και επάνω στο κατάστρωμα, ήταν ολόκληροι σωροί από κονσερβοκούτια και παντός είδους απορρίμματα. Κοιτάζω δεξιά και αριστερά και διαπι-στώνω ότι, από τα απορριμμα-τοδοχεία που υπήρχαν κάποτε δεν έμειναν ούτε τα μισά.Μπροστά στο οικτρό θέαμα που αντίκρισα το μόνο μπό-ρεσα να πω ήταν να αναφω-νήσω: Έλεος Θεέ μου! Καλά έρημο είναι τούτο το χωριό; Κανένας δεν περνάει από τού-τη εδώ τη στράτα; Τα θεσμικά όργανα του χωριού που είναι; «Άκρα του τάφου σιωπή». Μια κατάσταση για σπάσιμο νεύ-ρων. Τι άραγε συμβαίνει; Ποιος τελικά φταίει για τούτη την κατάσταση; Μήπως φταίνε κάποιοι ή μήπως φταίμε όλοι; Είχε θολώσει το μυαλό μου και δεν ήξερα τι να υποθέσω.Το κουβέντιασα με κάποιους συγχωριανούς μας και ο καθέ-νας είχε τη δική του απάντη-ση.Κάποιος είπε ότι μας απα-σχολούν σοβαρότερα προβλή-ματα, με τον πεζόδρομο θα ασχολούμαστε.– Κάποιος άλλος ισχυρίστη-κε ότι κακώς έγινε αυτός ο δρόμος. Θυμίζει τους Αβδηρί-τες οι οποίοι έφτιαχναν βρύ-σες ενώ δεν είχαν νερό.– Άλλος πάλι έδειξε τα θε-σμικά όργανα του χωριού στα οποία καταλόγισε αδιαφορία και έλλειψη οράματος και κα-λαισθησίας.Εγώ, αγαπητοί συγχωριανοί, τι μπορώ να πω περισσότερο; Απλά, ως Πόντιος Πιλάτος, «νίπτω τας χείρας μου» και καλώ τους αρμοδίους να δι-αψεύσουν τα διαδιδόμενα σε βάρος τους με τα έργα και την πολιτεία τους.Θέλω όμως να επισημάνω ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα στο χωριό τα οποία επιζητούν τη λύση τους. Την ευθύνη γι' αυτό έχουν οπωσδήποτε τα θεσμικά όργανα. Ευθύνη όμως γι' αυτό έχουμε όλοι μας και να αφήσουμε κατά μεριά το δεν είδα, δεν άκουσα, δεν ξέρω.Σε άλλες χώρες οι άνθρωποι αυτενεργούν και ως ενεργοί πολίτες συμμετέχουν σε όλα τα προβλήματα του τόπου 

τους και δεν αδιαφορούν.Το καλό παράδειγμα το έχει δώσει εδώ και πολλά χρόνια και δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό, ο γνωστός και αγαπη-τός σε όλους μας ΣΤΡΑΤΟΣ Τατανζικίδης, γαμπρός του μακαρίτη του Χλιαροθανάση ο οποίος αρκετές φορές βγή-κε στο προσκήνιο, ως ενεργός πολίτης και διόρθωσε τα κα-κώς κείμενα του χωριού μας. Οι ενέργειές του αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση και αξίζουν πολλών συγχαρητηρί-ων και επαίνων.Μπράβο Στράτο! Έδειξες το σωστό δρόμο.Δεν πρέπει όμως να ξεχνού-με τα νέα παιδιά του χωριού μας τα οποία με τη συνδρομή του Πολιτιστικού Συλλόγου και με ενθουσιασμό και κέφι συμμετείχαν στην επιχείρηση καθαρισμού και ευπρεπισμού του πεζόδρομου. Τους αξί-ζουν γι’ αυτή τους την ενέρ-γεια πολλά συγχαρητήρια και αμέτρητα μπράβο. Μπράβο ρε παιδιά! Μας γεμίσατε από χαρά και ελπίδα ότι θα είστε πάντοτε και εκεί που πρέπει δίπλα μας.Έτσι ο πεζόδρομος ξανα-βρήκε για μια φορά ακόμα την φυσιογνωμία του και την αρ-χοντιά του και τον απολαμβά-νουμε όλοι μας.«ΑΥΤΟ ΚΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑ-ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΜΙΜΗΣΗ».Μακάρι όμως να ήταν μο-νάχα ο πεζόδρομος. Υπάρχουν και τόσα άλλα θέματα που επί σειράν ετών κολυμπούν μέσα 

στο χρόνο χωρίς να βρίσκουν τη λύση τους. Θα αναφερθώ ενδεικτικά σε τρία μόνον απ’ αυτά:α.– Το καθάρισμα των αρδευ-τικών αυλάκων και το θέμα το λημμάτων που πέφτουν μέσα (βοθρολλήμματα, απόνερα πλυντηρίων, λήμματα απ’ τις κουζίνες κ.λ.π. κ.λ.π.) και ρυ-παίνουν το νεράκι που μας χά-ρισε πλουσιοπάροχα η φύση καθαρό και ξάστερο και εμείς δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε την αξία του.β.– το φράξιμο μερικών δρόμων από παρακείμενους θάμνους και χόρτα τα οποία παρεμποδίζουν την ορατότη-τα και δυσκολεύουν τους οδη-γούς, με κίνδυνο να προκλη-θούν ατυχήματα καιγ.– Ένα από τα σοβαρά προ-βλήματα είναι και το γεφύρι στο Μύλο του Γιατρού (Παπα-γεωργίου) το οποίο αποτελεί παγίδα για τους ερχόμενους οδηγούς και είναι θαύμα που δεν θρηνήσαμε ακόμα θανα-τηφόρο ατύχημα. Ας το βά-λουν καλά στο μυαλό τους οι αρμόδιοι φορείς και ας απο-φασίσουν το καλύτερο.Τα προβλήματα αγαπητοί συγχωριανοί, που περιμένουν τη λύση τους είναι πάρα πολ-λά και μερικά από αυτά ίσως και δύσκολα, λόγω των κρισί-μων περιστάσεων που περνά-με. Όμως, σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να καταθέσουμε τα όπλα.
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΣΑΜΑΔΙΑΣ

Παράδειγμα προς μίμηση

Ως Πρόεδρος του Συμβουλίου 
της Τοπικής Κοινότητας Καστελλί-
ων κατά την 1η δημοτική περίοδο 
του θεσμού «Καλλικράτης» από 
1-1-2011 έως 31-8-2014, θα ήθελα 
να σας ενημερώσω για το έργο που 
επιτελέσαμε την περίοδο αυτή.

1.- Αποπερατώθηκε το εσωτε-
ρικό δίκτυο ύδρευσης του χωριού 
από Κοινοτικό Γραφείο μέχρι το 
Χλωμό και ασφαλτοστρώθηκε ο 
δρόμος από Χλωμό (είσοδος χω-
ριού) μέχρι την γέφυρα στο ποτάμι 
και από πλατεία αγοράς μέχρι δι-
ασταύρωση κεντρικού δρόμου, με 
χρηματοδότηση της πρώην Νομαρ-
χιακής Αυτοδιοίκησης Φωκίδας και 
της εν συνεχεία αυτής Περιφερεια-
κής Ενότητας Φωκίδας.

2.- Επισκευή και συντήρηση 
Αγροτικού Ιατρείου Καστελλίων. 
Με χρηματοδότηση της μεταλλευ-
τικής Εταιρίας «S&B Βιομηχανικά 
Ορυκτά Α.Ε», συνολικής δαπάνης 
20.000,00€.

3.- Αντικατάσταση της αερο-
γέφυρας του δικτύου άρδευσης 
στη θέση «Πόρος», μετά από κα-
ταστροφή που αυτή υπέστη από 
πτώση βράχου εκ της υπερκείμε-
νης θέσης «Τσούκα» περιοχής 
Αγίου Βασιλείου, λόγω των εκεί 
ενεργούμενων μεταλλευτικών εξο-
ρύξεων. Το έργο κατασκευάστηκε 
σε νέα βάση, με υπόγειο αγωγό 
κλειστού τύπου, μήκους 350 μ. και 
με απευθείας πληρωμή αυτών που 
εκτέλεσαν το έργο, από την μεταλ-
λευτική Εταιρία «S&B Βιομηχανικά 
Ορυκτά Α.Ε», συνολικής δαπάνης 
45.000,00€ περίπου.

4.- Αντικατάσταση παλαιού τμή-
ματος δικτύου ύδρευσης εξ’ αμιά-
ντου μήκους 100 μ., με νέου τύπου 
αγωγού και πληρωμή της μεν δα-
πάνης των υλικών από την εταιρία 
INTERKAT (ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ), 
του δε κόστους εκτέλεσης των 
εργασιών από την μεταλλευτική 
Εταιρία «S&B Βιομηχανικά Ορυκτά 
Α.Ε».

5.- Αγορά οικοπέδου Ιωάννη Κ. 
Βέλλιου στη θέση «κεντρικό γεφύ-
ρι» -σημερινό κοινόχρηστο χώρο 
ανάπλασης Καστελλίων- έτσι ώστε 
όλος ο χώρος εκείνος μεταξύ των 
δύο γεφυρών (παλαιάς και νέας), 
να ανήκει στην Τοπική Κοινότητα 
Καστελλίων. Έτσι θα μπορέσει να 
συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί η 
μελέτη Ανάπλασης των χώρου αυ-
τού. Η αγορά έγινε μέσω του Συλ-
λόγου Γυναικών Καστελλίων και με 
χρηματοδότηση της μεταλλευτικής 
Εταιρίας «S&B Βιομηχανικά Ορυκτά 
Α.Ε», που ανήλθε στο ποσόν των 
16.000,00€ περίπου.

6.- Αποκατάσταση της λειτουρ-
γικότητας του εξωτερικού δικτύου 
μεταφοράς νερού ύδρευσης από 
το Οινοχώρι μέχρι θέση «Λογγές» 
Καστελλίων, λόγω απόφραξης του 

αγωγού από επικαθήσεις - κρυ-
σταλλοποιήσεις αλάτων, με χρη-
ματοδότηση του Δήμου Δελφών και 
της μεταλλευτικής Εταιρίας «S&B 
Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε».
Εδώ, θέλω να ευχαριστήσω θερ-

μά τον κ. Γεώργιο Ζέρβα, πρώην 
πρύτανη του Γεωπονικού Πανεπι-
στημίου Αθηνών, με την βοήθεια 
που μας προσέφερε στέλνοντας 
προς τούτο τον καθηγητή επί 
υδραυλικών έργων του Γεωπονικού 
Πανεπιστημίου προκειμένου να δει 
το θέμα, να δώσει τις απαραίτητες 
τεχνικές οδηγίες και να λύσει το 
πρόβλημα που υπήρχε με το παρα-
πάνω δίκτυο της ύδρευσης. Μετά 
από μελέτη που έγινε στα εργαστή-
ρια του Πανεπιστημίου, μας έδωσε 
γραπτές οδηγίες να εφαρμόσουμε, 
τις οποίες εκτελέσαμε και που συ-
νεχίζονται να εκτελούνται και από 
το σημερινό Τοπικό Συμβούλιο.

7.- Μετά από ομόφωνη υποβολή 
σχετικού αιτήματος μας προς την 
μεταλλευτική Εταιρία «S&B Βιομη-
χανικά Ορυκτά Α.Ε», διατέθηκαν 
στο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του 
χωριού μας 30.000,00€, για την 
επισκευή- συντήρηση του Ιερού 
Ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου 
στο Νεκροταφείο.

8.- Διάνοιξη δρόμου από θέση 
«Παππά Λάκκες» μέχρι την υδρο-
μάστευση της πηγής «Κρύα Βρύ-
ση», μήκους περ. 800 μ. με πληρω-
μή των εξόδων διάνοιξης από την 
μεταλλευτική Εταιρία «S&B Βιομη-
χανικά Ορυκτά Α.Ε».

9.- Σκυρόστρωση του αγροτικού 
δρόμου στη θέση «Βύσσαλα», μή-
κους περ. 800 μ. με μεταφορά σκύ-
ρου υλικού 50 φορτηγά αυτοκίνητα, 
διάστρωση με μηχάνημα και δαπά-
νη που κατέβαλε η μεταλλευτική 
Εταιρία «S&B Βιομηχανικά Ορυκτά 
Α.Ε».
Δυστυχώς κατά τη θητεία μας ως 

Τοπικό Συμβούλιο δεν μας δόθηκε 
η ευκαιρία να συντάξουμε για κανέ-
να έτος Τεχνικό Πρόγραμμα Έργων 
για το χωριό μας, διότι υπήρχαν 
οφειλές από εκτελεσθέντα αλλά 
και συνεχιζόμενα έργα από τον 
πρώην Δήμο Γραβιάς και συνεπώς, 
σύμφωνα και με εντολή του Δήμου 
Δελφών, η ετήσια επιχορήγηση της 
ΣΑΤΑ που αναλογούσε για το χω-
ριό μας, προοριζόταν να διατεθεί 
για αποπληρωμές προηγούμενων 
οφειλών.
Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω 

όλους τους συγχωριανούς μας 
για την κατανόηση που επέδειξαν 
κατά την περίοδο της θητείας μου, 
για τυχόν λάθη ή παραλείψεις που 
έγιναν.
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Φως απ’ τη χώρα του φωτός, στη γη που ανατέλλει
ο ήλιος ο ολόλαμπρος, ο ζωοδότης ήλιος.
Ιδέας προαιώνιας, σύμβολο ειρηνοφόρο,
έφτασε η φλόγα η ιερή, φερμένη απ’ την Ελλάδα
—χιλιάδες μίλια μακρυά—να φέρει της αγάπης,
αδερφωσύνης κι ανθρωπιάς το μήνυμα το θείο!
Χέρι με χέρι έφτασε και δόθηκε στον Ένα
να την ανάψει στο βωμό του στίβου του πανώριου.
Αυτόν τον Ένα τόνε λεν’ Σακάϊ Γιοσινόρι,
πού τα σκιστά ματάκια του αντίκρυσαν τον ήλιο
—πρώτη φορά στη ζήση του—να λάμπει στα ουράνια
και να φωτίζει ερείπια, κορμιά μισοκαμένα,
τέφρα πού φέρνει τό χαμό και σίδερα λυωμένα.

Θρήνοι και αναστεναγμοί, φωτιά και πόνος, δάκρυ,
οι πρώτες εμπειρίες σου απ’ τη ζωή, Σακάϊ,
αφού οι Μοίρες τό ’φεραν να δεις στη Χιροσίμα
το φως του ήλιου ανάκατο με φλόγα του θανάτου.
Το κλάμα σου ακούστηκε, το πρώτο, μέσ’ στο χάος,
την ώρα, που απ’ τα σπλάχνα του ατσάλινο γεράκι
ξέρασε του αφανισμού γιγάντειο μανιτάρι,
που χίλιες-μύριες τις ψυχές στις φλόγες του είχε πάρει
προς τον ατέρμονο ουρανό, προς τους σεπτούς προγόνους...
Όμως, η Μοίρα σου καλή, τό ‘φερε μια άλλη μέρα,
δάδα με φλόγα ιερή στο χέρι να κρατήσεις
και γοργοπόδαρος, στητός, στο Στάδιο να τη φέρεις
σύμβολο ειρήνης κι αρετής, παγκόσμιας αγάπης.
Στο δυνατό σου το κορμί καμάρωσαν τα μάτια
εκστατικά, το νέο ανθό που βλάστησε απ’ τις στάχτες.
Ευλογημένε απ’ τους Θεούς της μακρινής της γης σου!

ΤΑΣΟΣ ΒΕΛΛΙΟΣ

ΤΑΒΕΡΝΑ
«Η ΜΙΡΑΝΤΑ»

 Ευχάριστο περιβάλλον, καλή εξυπηρέτηση
Η αίθουσα διατίθεται για συνεστιάσεις

Βασίλειος Νάκο - Καστέλλια
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• Πιθανόν να γίνονται και 
καταχρήσεις στη χρήση του πό-
σιμου νερού, αλλά φέτος το κα-
λοκαίρι είχαμε επάρκεια χωρίς 
διακοπές. Το σύστημα δούλεψε 
πολύ καλά. Ελπίζουμε και η ποι-
ότητα να είναι άριστη.
Το ποτιστικό υπέρ αρκετό. 

Λιγότερες οι απώλειες αλλά 
απαραίτητο ιδιαίτερα σε όσους 
έχουν περιβόλια που φέτος 
ήταν πετυχημένα. Λίγο πολύ όλοι 
έφαγαν σαρμάθες με κολοκυθο-
λέλδα.
Πετυχημένα και τα αμπέλια 

όσα υπάρχουν, και τα κρασιά 
με τα γράδα τους. Άλλωστε και 
το τσίπουρο που παράγουν είναι 
εξαιρετικής ποιότητος που τα 
τελευταία χρόνια πολλοί το προ-
τιμούν ακόμη και από ξενόφερτα 
ποτά.

• Θλίψη και πόνο έφεραν οι 
αλλεπάλληλοι θάνατοι συγχω-
ριανών μας. Παρήγορο ήταν ότι 
όλοι οι θανόντες ήταν πλήρεις 
ημερών, χωρίς αυτό να μειώνει 
τον πόνο αυτών που έχασαν τον 
άνθρωπό τους. 
Μας έφυγε και η υπεραιωνό-

βια γιαγιά.
Αιωνία η μνήμη σε όλους.
• Σε αντίθεση με πέρυσι που 

είχαμε πέντε φωτιές στην περι-
φέρεια του χωριού μας φέτος 
δεν αντιμετωπίσαμε τέτοιο πρό-
βλημα. Μακάρι να μην έχουμε 
πυρκαγιές που τόση καταστροφή 
επιφέρουν.

• Δύο νέα καταστήματα άνοι-
ξαν αυτό το καλοκαίρι στο χωριό. 
Το σουβλατζίδικο του Γιώργου 
Χαλατσά με άριστη ποιότητα, 
γεύση και εξυπηρέτηση. Το δεύ-

τερο η ταβέρνα της Μιράντας 
του Βασίλη Νάκο.
Ολοκαίνουργο οίκημα, θαυμά-

σιος εσωτερικός και εξωτερικός 
χώρος, με νόστιμα φαγητά και 
της ώρας επίσης, στα κάρβουνα. 
Η καφετέρια το νέο Κάστρο άλ-
λαξε διεύθυνση και την ανέλαβε 
ο Γιάννης με την γυναίκα του. 
Το φαρμακείο ότι καλλίτερο 

για το χωριό μας. Καθώς η έλλει-
ψη γιατρού είναι εδώ και χρόνια, 
η παρουσία φαρμακοποιού είναι 
παρηγοριά. Ο είναι φιλικός, εξυ-
πηρετικός και κατατοπιστικός.
Από την άλλη πλευρά του χω-

ριού μας η Ταβέρνα της Χρυ-
σάνθης με τις νοστιμιές της και 
οι καφετέριες, μεζεδοπωλεία 
συμπληρώνουν τα λειτουργού-
ντα καταστήματα στο χωριό μας 
που πρέπει να υποστηρίξουμε 
όλοι μας. Καλά είναι και στο χω-
ριό μας. Γιατί μας πιάνει η μανία 
να φεύγουμε στα άλλα χωριά και 
αφήνουμε τον οβολό μας εκεί.
Βέβαια θα πρέπει και οι Κατα-

στηματάρχες να προσέξουν όχι 
μόνο να κρατήσουν ως πελατεία 
τους Καστελλιώτες αλλά να έρ-
χονται και από τα άλλα χωριά στο 
δικό μας.

• Μην ξεχνάμε και τα αποτε-
λέσματα του δημοψηφίσματος:
Ψήφισαν 400
Όχι 203
ΝΑΙ 143
Άκυρα 51
Λευκά 3
• Επιτυχής ήταν η βραδιά 

Νεολαίας του Συλλόγου μας το 
RIVER PARTY. Όλη η νεολαία του 
χωριού μας εκεί με την μουσική 

Καλοκαίρι 2015

Είναι ενδεχόμενο από τα δη-
μοσιεύματα της εφημερίδας 
μας για τον αγαθό ποιμενάρχη, 
να δημιουργήθηκε συγκεχυμέ-
νη εικόνα για τη σεπτή και αγνή 
προσωπικότητα του. Αν τούτο 
δημιουργήθηκε - άθελα μας 
βέβαια - ζητάμε βαθύτατα συγ-
γνώμη από τους αναγνώστες 
μας, γιατί ο Παπαναστάσης 
υπήρξε μια αληθινή και φωτι-
σμένη χριστιανική παρουσία 
στον τόπο μας. Μετά τον Πρώ-
το Παγκόσμιο Πόλεμο τα κενά 
που δημιουργήθηκαν στις Ενο-
ρίες του Νομού από εφημέρι-
ους, ανάγκασαν τη Μητρόπολη 
Φωκίδος για την εκπαίδευση 
νέων ιερωμένων, να ιδρύσει το 
Εκκλησιαστικό Φροντιστήριο 
στην Άμφισσα. Σ’ αυτό επί εξά-
μηνο φοίτησε και ο τότε νεαρός 
Αναστάσιος Λευκαδίτης και τε-
λειώνοντας τις προπαρασκευ-
αστικές σπουδές, εχρίσθη και 
χειροτονήθηκε εφημέριος και 

τοποθετήθηκε στην Ενορία των 
Αγίων Αποστόλων στον Απο-
στολιά. Λόγω της επί μακρό 
χρόνο χηρείας της Ενορίας, 
τα πάντα ήσαν εξαρθρωμένα 
και υπήρχε χάος, αλλά ο νέος 
εφημέριος από τη φύση του 
δραστήριος και δημιουργικός, 
ανασκουμπώθηκε για τα καλά 
και με ακαταπόνητη προσωπική 
του εργασία και πολλές φορές 
με προσωπική του δαπάνη, ευ-
πρέπισε, ανακαίνισε και διακό-
σμησε το Ιερό Ναό των Αγίων 
Αποστόλων, φτάνοντας τον 
στην περιωπή που ευρίσκεται 
μέχρι σήμερα.
Παράλληλα πλησίασε το 

πλήρωμα της Ενορίας του σαν 
αληθινός πατέρας και στάθη-
κε, κατά κοινή ομολογία όλων, 
αρωγός στους αδυνάτους, αλλά 
και οργανωτικός στο έπακρο 
της εκκλησιαστικής λειτουργίας 
της Ενορίας του. Η φωτεινή του 
διαδρομή, η πηγαία καλωσύνη 
του ο ανθρώπινος χαρακτήρας 
του και προ πάντων η Χριστια-
νική αποστολή του τον έκαμαν 
Κοσμοαγάπητο όχι μόνο στην 
Ενορία του, αλλά και στις γύρω 
Ενορίες και προ πάντων στο 
χωριό μας, έτσι ώστε να συλλει-
τουργεί μαζί με τον Παπαπανα-
γιώτη τον εφημέριο του χωριού 
μας στα τελούμενα μυστήρια 
των γάμων και βαπτίσεων που 
τότε ετελούντο στις κατοικίες 
μας, αλλά πάντοτε και κυρίως 
μόνιμα στις εξόδιες ακολουθί-
ες.
Δικαιολογημένα το πέρασμα 

του άφησε εποχή, ώστε η πα-
ρουσία του να μνημονεύεται 
μέχρι και σήμερα, όχι μόνο από 
τους κατοίκους του Αποστολιά, 
μα πολύ περισσότερο από εμάς 
τους Καστελλιώτες.

Κ.Α.Π.Η ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2016
ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΚΑΙ ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΣ ΑΓΟΡΑ 

16-1-2016

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 εκδρομή μονή Αγάθωνος 
λουτρά Πλατυστόμου τιμή 10€

μέλη του Κ.Α.Π.Η 8€

ΜΑΙΟΣ 2016 εκδρομή μονή Ξενιάς Βόλος 
Καλά Νερά ΤΙΜΗ 10€ μέλη του Κ.Α.Π.Η 8€

ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ εκδρομή στη 
Ζάκυνθο τιμή 170€ πληρωμένα πούλμαν 
εισιτήρια καραβιού ημιδιατροφή μπουφέ

ΙΟΥΛΙΟΣ 2016 Ιαματικά – θαλάσσια μπάνια 
στην Αιδηψό

10 μέρες 250€ ξενοδοχείο πρωινό φαγητό 
μπάνιο

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 30 Απριλίου

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 τριήμερη εκδρομή 
Καλαμπάκα Μέτσοβο Γρεβενά Σαμαρίνα 
Κόνιτσα Ιωάννινα Παναγία Σουμελά 

Πλαταμώνας τιμή 105€

ΟΛΗ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΑ θα διοργανώνονται 
βραδιές διασκέδασης με φαγητό και χορό

ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ 
ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΝΑΛΟΓΑ

ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΚΑΘΕ ΙΔΕΑ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΕΚΤΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2234022121 6977094515

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ Κ.Α.Π.Η

Οι εκδρομές που ανακοινώνονται πιο πάνω 
θα γίνονται σε συνεργασία με συλλόγους 

της περιφέρειας

Ο ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

Καλοκαίρι στα Καστέλλια και 
με χαρά είδα ότι πολλά είναι 
τα νέα παιδιά που περνούν στο 
χωριό αρκετές μέρες των διακο-
πών κι έχουν δημιουργήσει μια 
μεγάλη παρέα που  βρίσκει τον 
δικό της τρόπο να διασκεδάζει. 
Ένα μακρύ –μακρύ τραπέζι και 
γέλια και τραγούδια μέχρι πρω-
ίας!
Να πούμε ότι και το Κτήμα 

Κλέτσα έχει παίξει τον ρόλο του. 
Όταν ένας άνθρωπος επενδύει 
εκτός από τα χρήματα αγάπη, 
κέφι και μεράκι το αποτέλεσμα 
ξεπερνά τις προσδοκίες αλλά 
και τις …μιζέριες μας.
Ένα πολύβουο μελίσσι κι εκεί. 

Μικροί και μεγάλοι όλοι μαζί, 
πρωτάθλημα beach volley, βου-
τιές στην πισίνα, χυμοί, παγωτά 
και καφεδάκια, ρακέτες… Τύφλα 
να έχουν οι …πλαζ!

…Κι άλλα χαμόγελα!
Η συγχωριανή μας Λιλή Γάτη, 

ένα πολυτάλαντο νέο κορίτσι 
έχει γράψει ένα πολύ όμορφο 
παιδικό βιβλίο το «Σαν παρα-
μύθι» (εκδόσεις Εντύποις). Η 
ιστορία μας ταξιδεύει στον κό-
σμο της μικρής Ζωής. Τα συναι-
σθήματά της είναι σε πόλεμο: η 
Ευτυχία, ο Πόνος, ο Έρωτας, η 
Δυστυχία, το Θάρρος, η Θλίψη, 
η Δειλία, η Χαρά, η Ζήλια, η Κα-
λοσύνη, η Αγάπη, ο Εγωισμός, ο 
Φόβος και η Κακία.  Όπως έγρα-
ψα και στο  literature.gr :
Η συγγραφέας μιλά με απλό 

και τρυφερό τρόπο και βοηθά 
τόσο τα παιδιά, όσο και τους 
μεγάλους να καταλάβουν και 
να διαχειριστούν καλύτερα ό,τι 
υπάρχει μέσα τους. Και κατα-
φέρνει να διαβάσουμε με από-
λαυση το κείμενό της μέχρι την 
τελευταία σελίδα. Και μοιάζει 
με ένα όνειρο που τελειώνει με 
ευχάριστο τρόπο και μας δίνει 
τη δύναμη να «αρπάξουμε τη 
μέρα»!  

Παραμυθένια παιδιά
Η Λιλή Γάτη αποφάσισε να 

επιστρέψει στο χωριό και να 
ανοίξει ένα μικρό μαγαζάκι στη 
Γραβιά. Όμως αμέσως φρόντισε 
να κάνει και πράγματα για τα 
παιδιά. Έτσι δημιούργησε μια 
ομάδα τα «παραμυθένια παι-
διά» και δημιουργούν ιστορίες 

και παραμύθια. Έφτιαξαν μάλι-
στα και βιβλιαράκι!
Η Κούπα του Πτολεμαίου
Παρουσιάζοντας το δικό μου 

βιβλίο, την «Κούπα του Πτολε-
μαίου», στα Καστέλλια τον Αύ-
γουστο είχα τη χαρά να δω από 
κοντά τη δράση των «παραμυ-
θένιων παιδιών». Με αφορμή 
την παρουσίαση του βιβλίου τα 
παιδιά δημιούργησαν μι ιστο-

ΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΗ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΟΔΗ

ρία μυστηρίου που διαδραματι-
ζόταν στα Καστέλλια.  
Η αίθουσα του παλιού σχο-

λείου ήταν γεμάτη με παιδιά και 
μεγάλους. Οφείλω πολλές ευ-
χαριστίες στο Σύλλογο Γυναικών 
του χωριού και στην πρόεδρό 
του Ελένη Λευκαδίτη που συνέ-
βαλαν τα μέγιστα στην επιτυχία 
της εκδήλωσης και φρόντισαν 
να έχουμε κι ένα ωραιότατο 
κέρασμα για τους καλεσμένους 
μας. 

Χοροί και τραγούδια
Δεν πρόλαβα να πάω σε άλ-

λες εκδηλώσεις εκτός από το 
ωραίο γλέντι που οργάνωσε ο 
Σύλλογος Γυναικών, όπου απο-
δείχθηκε ότι η ποιότητα μπορεί 
να συμβαδίζει με το κέφι. Στα 
συν της βραδιάς, πέρα από τη 
μουσική οι καταπληκτικές πίτες 

που πρόσφεραν γυναίκες του 
χωριού και τα ωραία σουβλά-
κια. Για τις …μπύρες δεν λέω, 
μη θεωρηθεί διαφήμιση! 

…και λίγη γκρίνια!
Είναι πραγματικά να απο-

ρεί κανείς που ακόμη δεν έχει 
βρεθεί ο τρόπος τουλάχιστον 
να μπουν ταμπέλες που να 
επισημαίνουν τους αρχαιολογι-
κούς χώρους του χωριού μας. 
Επισκέπτες αλλά ακόμη και 
ντόπιοι αγνοούν συνήθως που 
βρίσκονται τα διάφορα σημεία 
ιστορικού ενδιαφέροντος και τι 
σηματοδοτούν…. 

…Και φυσικά για τον παλιό 
μύλο δεν έχει γίνει το παραμι-
κρό. Περιμένουμε να καταρ-
ρεύσει πλήρως για να χύνουμε 
μετά κροκοδείλια δάκρυα;
ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΟΦΟΡΟΣ

15-8-2012 - Αίτηση του συλλόγου 
μας στην κοινότητα.

1-9-2012 - Αίτηση Δημ. Χαλατσά 
και Χρ. Χαλατσά οι οποίοι δωρίζουν 
την βιβλιοθήκη τους.

5000 τόμοι βιβλία στο χωριό μας.
25-10-2015 - Έγγραφο της κοινό-

τητος Καστελλίων περί αποδοχής της 
δωρεάς με όλους τους όρους.

26-11-2012 - Όλα τα παραπάνω η 
Γραβιά τα υποβάλλει στο Δήμο Δελ-
φών. Οι οικονομικές υπηρεσίες του 
δήμου αποδέχονται το αίτημα και 
έπρεπε η απόφαση να αναρτηθεί στο 
-Διαύγεια-. Εκεί σκάλωσε για ένα 
χρόνο και χρειάσθηκε να πάω στη 
δημαρχία και επιμόνως να αναζητήσω 
τι έγινε. Τελικά αναρτήθηκε στο -Δι-
αύγεια-. Τι έπρεπε να κάνει ο Αντιδή-

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
μαρχος; Να φροντίσει για την μεταφο-
ρά αναλαμβάνοντας και τα έξοδα.
Οι μεταφορείς ζητούν να πληρω-

θούν άμεσα για την μεταφορά που ο 
δήμος αδυνατεί να πράξει.
Είμαστε σε αδιέξοδο. Ο Αντιδήμαρ-

χος κ. Μωλιότης μας συνέστησε να 
ενεργήσουμε εκ των έσω.
Σκοπός μας είναι να κάνουμε μια 

βιβλιοθήκη πρότυπη και μοναδική. Ας 
βοηθήσουμε όλοι για να μην χαθεί η 
ευκαιρία. Ας κάνουμε έναν έρανο με-
ταξύ μας. Ο κοιν. σύμβουλος Τάκης 
Μακρής προσπαθεί να εξασφαλίσει 
δωρεάν μεταφορά, οπότε χρειαζό-
μαστε 800 ευρώ για συσκευασία και 
φόρτωση. 
Εγώ βάζω 50 ευρώ.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ

της αρεσκείας και τον τρόπο δι-
ασκέδασης. Όλα ήταν καλά.
Την παραμονή του πανηγυριού 

όπως πάντα μέγας εσπερινός 
στον Άγιο Γεώργιο. Λίγο πριν το 
τέλος μια γερή μπόρα βροχής 
ανάγκασε τον κόσμο να φύγει 
από την εκκλησία.
Συνήθως μετά τον εσπερινό ο 

κόσμος πήγαινε σιγά – σιγά προς 
το σχολείο, στο πανηγύρι. Η βρο-
χή φέτος άλλαξε την συνήθεια. 
Η βροχή σταμάτησε αργότερα 
και κατά τις 11 με άρχισε να μα-
ζεύεται κόσμος και σε μια ώρα 
γέμισαν τα τραπέζια και το γλέ-
ντι άρχισε με κέφι και χαρά.
Όλοι το ευχαριστήθηκαν. Και 

του χρόνου να είμαστε καλά.
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ΟΙ ΝΕΟΙ
ΕΠΟΙΚΙΣΤΕΣ ΤΟΥ 
ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ

Το γράψαμε και παλιότερα, 
αλλά η συνέχεια από τότε και 
μέχρι σήμερα μας αναγκάζει 
να επανέλθουμε, όπως τους 
αξίζει. Πράγματι οι σπουδές 
και οι γάμοι άδειασαν το χω-
ριό μας από τους κατοίκους 
του και επακολούθησε αληθι-
νός μαρασμός. Αλλά ο Θεός 
μεγάλος. Σιγά-σιγά οικογένειες 
μεταναστών από την Αλβανία, 
έφερε κοντά μας μια δωδεκά-
δα και πλέον οικογενειών που 
εγκαταστάθηκαν μόνιμα στο 
χωριό μας. Νοικοκυραίοι όλοι 
πεντακάθαροι και δουλευτά-
δες, έδωσαν νέα ζωή παντού 
και επί τέλους είδαν οι αυλές 
και οι δρόμοι παιδιά - τα παι-
διά τους.
Συνεπείς και φρόνιμοι, άψο-

γοι στις συναλλαγές τους, απέ-
κτησαν όλοι σχεδόν δικά τους 
σπίτια και έχουν πλέον γίνει 
αληθινοί Καστελλιώτες - σαρξ 
εκ της σαρκός μας - πρώτοι και 
καλύτεροι και με κέφι και από-
λυτη συνέπεια και προσαρμο-
γή σε όλες τις εκδηλώσεις μας. 
Μεγάλωσαν τα παιδιά τους με 
τα ήθη και τα έθιμα μας, πήγαν 
στα σχολεία μας και έμαθαν 
γράμματα και πολλά από αυτά 
συνέχισαν και ανώτερες σπου-
δές. Σήμερα αποτελούν σοβα-
ρό αντιπροσωπευτικό στοιχείο 
της προόδου και της προβολής 
μας. Τα παιδιά αυτά με τη συμ-
μετοχή τους και με την παρου-
σία τους αν τα ρωτήσεις θα 
σου απαντήσουν ότι νοιώθουν 
ως αληθινά Καστελλιωτόπου-
λα, τιμώντας πέρα για πέρα 
το χωριό μας. Στο σύνολο του 
αυτός ο νέος εποικισμός, ήταν 
ένα μπόλιασμα ανασύστασης 
και ανάστασης στο εξουθενω-
μένο από τους πολέμους, την 
αστυφιλία και την μετανάστευ-
ση χωριό μας. Η καθημερινή 
παρουσία τους ας τους δίνει 
δύναμη και υγεία, για το καλό 
όλων μας. Εμείς πλέον τους 
θεωρούμε δικούς μας, κομμάτι 
από εμάς.

TO ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ
ΤΟ «ΕΥΦΥΕΣ ΣΧΕΔΙΟ» ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Έχει ήδη κυκλοφορήσει το τελευταίο βιβλίο του Πάρι Παρα-
σκευόπουλου Καθηγητού ΕΜΠ, με τον τίτλο «Το βιβλίο της Αν-
θρωπότητος» ένα έργο 800 σελίδων με σκέψεις, προβληματι-
σμούς αλλά και προτάσεις του συγγραφέα. Ένα έργο που αφιε-

ρώνεται στον Άνθρωπο, στην Φύση και στον Θεό.
Το βιβλίο της Ανθρωπότητος είναι η ενσάρκωση του «Ευφυ-

ούς Σχεδίου» του Ανθρώπου με στόχο έναν καλύτερο κόσμο για 
όλους μας. Έχει μεταφρασθεί απ’ την Αγγλικήν και κυκλοφορεί 
συγχρόνως στις Η.Π.Α.

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
Ιστορική Διαδρομή 1986-2013

Η συγγραφή αυτή του πονήματος ανήκει στον Υποπτέραρχο 
Ε.Α. Παν. Κ. Παπαδάκη, Α΄ Αντιπρόεδρο επί σειρά ετών της Αε-
ροπορικής Ακαδημίας Ελλάδος.
Περιλαμβάνει τους σκοπούς και τις δραστηριότητες όλα αυτά 

τα χρόνια από της ιδρύσεώς της με πλούσιο φωτογραφικό υλικό. 
Πολύ κατατοπιστικά για τον αναγνώστη.
Αεροπορική Ακαδημία Ελλάδος: Συνένωση και δραστηριοποί-

ηση διακεκριμένων στον Αεροπορικό, Αεροδιαστημικό, Αερα-
θλητισμό χώρο και γενικότερα, προς διάδοση της Αεροπορικής 
Ιδέας επ’ αγαθώ του Έθνους μας.

Εκδήλωση ιστορικής μνήμης
για τον Δήμο Τσακνιά (1949-2014)
Στον ένα χρόνο από τον θάνατό τουΗ εκδήλωση, που οργανώθηκε από την οικογένειά του, με τίτλο «5΄ για τον Δήμο – 19 μαρτυρίες για τον Δήμο Τσα-

κνιά» πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2015 στο Μουσείο Μπε-νάκη με μεγάλη συμμετοχή φίλων και συντρόφων του και εξαιρετικό ενδιαφέρον ως προς τις τοποθετήσεις. Πολλά ιστορικά στοιχεία από την νεώτερη ιστορία του ΚΚΕ και του ΣΥΡΙΖΑ δι-ατυπώθηκαν δημόσια για πρώτη φορά.Στο πρώτο τραπέζι (δι-κτατορία, παράνομος «Οδη-γητής», ΚΚΕ έως το 1989) συμμετείχαν οι: Γιώργος Αδαμίδης, Δημήτρης Γκα-στής, Παναγιώτης Κουτούγερας, Στάθης Λεοντής, Δημήτρης Τόκας, Ιωάννα Μακρή, Νίκος Κοτζιάς, Λάζαρος Σταθάκης, Τί-τος Γαλενιανός.Στο δεύτερο τραπέζι ( κυρίως για το συνδικαλιστικό κίνημα των σιδηροδρομικών, τον Χώρο Διαλόγου και Κοινής Δράσης της Αριστεράς, τις Πολιτικές Γραμματείες του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τη σύσταση του ενιαίου κόμματος) συμμετείχαν οι: Σωτήρης Ραυτόπουλος, Αντώνης Νταβανέλλος, Ελένη Πορτάλιου, Ρού-ντι Ρινάλντι, Κυριάκος Κατζουράκης, Μάνια Παπαδημητρίου, 

Δημήτρης Λιάκος, Μαίρη Βασιλάκη, Γιώργος Παπαπέτρου.Και στα δύο τραπέζια συντονιστής ήταν ο δημοσιογράφος Γιάννης Κιμπουρόπουλος. Η εκδήλωση έκλεισε με ένα εξαιρετικό μουσικό πρόγραμμα από τις φίλες του Δήμου, Καλλιόπη Βέττα, Μάνια Παπαδημη-τρίου και Κάτια Γέρου, με συνοδεία στο πιάνο του συνθέτη Γιάννη Ιωάννου.

Το ορφανό
Ήταν θαρρώ Πρωτοχρονιά,
Κάλαντα λέγαν τα παιδιά.
Παντού τραγούδια και χαρά
Κι όλοι αντάλλασσαν φιλιά.

Ήταν θαρρώ Πρωτοχρονιά,
Τα σπίτια είχαν ζεστασιά
Και στη δική μου την καρδιά
Είχε φωλιάσει η παγωνιά.

Ήταν θαρρώ Πρωτοχρονιά,
Όλοι φιλεύαν τα παιδιά
Κι εγώ σε κάποια γειτονιά
Το έρριξα στη ζητιανιά.

Έρμο, μονάχα τα’ ορφανό,
Ψάχνω για να ‘βρω το Χριστό
Που τριγυρνάει στις γειτονιές
Για να ζεστάνει τις καρδιές.

Εκείνος μόνον αγαπά
Τα’ ανήμπορα τα ορφανά,
Τα προστατεύει απ’ το χιονιά
Και τους προσφέρει ζεστασιά.

Θαρρώ, πως άδικα ζητώ
Να βρω στη γη μας το Χριστό.
Ήρθε η ώρα ν’ ανεβώ
Εκεί ψηλά στον ουρανό.

Ευθύμιος Τσαμαδιάς

ΣΟΥΒΛΑΤΖΙΔΙΚΟ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΛΑΤΣΑΣ

 Άριστη ποιότητα και νοστιμιά

Καστέλλια Φωκίδος
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