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Ταχ. Γραφείο
Κ.Ε.Μ.Π.Α.

(Συνέχεια στη σελίδα 5)(Συνέχεια στη σελίδα 4)

Ας μη φανεί παράξενο. Έχει γίνει 
γνωστό πλέον παντού και ακούγεται, ότι 
στο χωριό αυτό ο ένας στους τρεις κατοί-
κους του έχει τελειώσει ανώτατη σχολή. 
Βέβαια πρωταρχικό ρόλο σ’ αυτό έχει 
παίξει η παράδοση. Το Επάνω Καστέλ-
λι μέσα σ’ όλην τη διάρκεια της Τουρ-
κοκρατίας, είχε το μεγάλο προνόμιο 
στο Μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου να 
λειτουργεί σχολείο, δηλαδή οι εκάστοτε 
ηγούμενοι και ιερείς του να είναι και δι-
δάσκαλοι. Έτσι στο Μοναστήρι φοιτού-
σαν τότε, εκτός από τα Καστελλιωτάκια 
και παιδάκια από το Χλωρό, την Καλο-
σκοπή, το Οινοχώρι και τον Αποστολιά 
(τότε Κάνιανες και τα δύο χωριά), ακό-
μη και από τη Βάργιανη. Βέβαια βιβλία 
δεν υπήρχαν, το διδακτικό πρόγραμμα 
στηριζόταν στα εκκλησιαστικά βιβλία, 

το Ευαγγέλιο, τον Απόστολο, το Οχτω-
ήχι και στα Μηναία. Οι μικροί μαθητές 
ψέλνοντας, αποστήθιζαν απέξω από τα 
βιβλία αυτά κείμενα, τα οποία αποτύ-
πωναν στη μνήμη τους και με τη γραφή 
τους. Όποιο από αυτά «δεν έπαιρνε τα 
γράμματα», το καταχέριαζαν και έτσι πα-
ρέμεινε εκείνη η κλασική απειλή: «Κάτσε 
καλά, γιατί θα σε μάθω γράμματα», και 
από τα έγγραφα της Τουρκοκρατίας που 
περισώθηκαν στο Αρχείο Ζεΐνη, όλοι οι 
Καστελλιώτες, γνώριζαν ανάγνωση και 
γραφή τα χρόνια εκείνα.

Η πνευματική εκείνη παράδοση συνε-
χίζεται μέχρι τις μέρες μας. Έτσι δεν εί-
ναι παράξενο την τελευταία εκατονταετία 
μέχρι τον πόλεμο το χωριό μας να με-
τράει και να έχει αποδώσει στην ελληνι-
κή κοινωνία περίπου είκοσι τόσους δα-
σκάλους, καμμιά σαρανταριά γιατρούς, 
από δέκα πέντε περίπου δικηγόρους, 
μηχανικούς, καθηγητές μέσης παιδείας 
και άλλους τόσους καθηγητές πανεπι-
στημίου, αεροπόρους και τεχνικούς της 
Αεροπορίας. Και πάνω από δέκα πέντε 
στρατηγούς, μεταξύ των οποίων τον Αρ-

χηγό της Χωροφυλακής,  τον Αρχηγό 
της Αεροπορίας, τους Αρχηγούς του Πυ-
ροβολικού και του Υγειονομικού και τον 
Υπαρχηγό του Γενικού Επιτελείου. Και 
η παράδοση συνεχίζεται ακράτητη με 
τους νεότερους. Δείγμα, το ποσοστό των 
εισερχομένων κάθε χρόνο στα Ανώτα-
τα Ιδρύματα υποψηφίων Καστελλιωτών 
που είναι το υψηλότερο αριθμητικά σε 
σχέση με τα άλλα χωριά και τις πόλεις 
του Νομού της Φωκίδας. Έτσι δεν είναι 
υπερβολή το ρηθέν από τον Πρόεδρο 
της τότε Κοινότητος μας τον αείμνηστο 
Τάκη Τσακνιά, όταν ρωτήθηκε από τον 
νεοφερμένο Νομάρχη του Νομού μας: 
«Τι παράγει το χωριό σας;» όταν προ-
σφυέστατα του απήντησε: «Καπνά και 
Στρατηγούς!».

Χ.-

ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ
ΤΟ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΑΣ

ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΒΩΞΙΤΕΣ
Ήταν περίεργο, ότι με τα όσα και όσα καταστροφικά έγι-
ναν από την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων των βωξιτο-
λίθων που σκεπάζουν την Περιοχή μας, δεν βρέθηκε ένας 
-αριθμός ένας-, να αναδιφήσει το θέμα με τα προβλήματα 
του πατόκορφα, να διαπιστώσει τις βλάβες από την κατα-
στροφή και να προτείνει λύσεις.
Βέβαια έγιναν πολλά, και δίκες και πολιτικές παρεμβάσεις 
και διαμαρτυρίες που όμως δεν απέδωσαν απολύτως τίποτε, 
αφού δεν σταμάτησε ποτέ η άγρια εκμετάλλευση της Περι-
οχής μας. Επί τέλους, πρόσφατα είδε το φως μια αληθινή σε 
βάθος πραγματεία, μια πραγματική μελέτη που εξεπόνησε 
ο Συνεργάτης μας και Μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου μας ο 
εκλεκτός συμπολίτης μας Τοπογράφος Μηχανικός κ. Δημή-
τρης Μπάκας με τίτλο: «Η Ιστορία της Λεηλασίας του Ορυ-
κτού Πλούτου της Φωκίδας». Για πρώτη φορά το όλο πλέον 
θέμα ελέγχεται σφαιρικά από όλες του τις παραμέτρους: 
από την Νομική πρωτίστως, την τεχνική, την ανύπαρκτη 
και πολλές φορές μεροληπτική στάση της Διοικήσεως, από 
την εκμηδένιση του Περιβάλλοντος του τόπου μας, τη στάση 
της Πολιτείας και την ποικίλων οργάνων της, από την μόνι-
μη αυθαιρεσία κατά την εξόρυξη και την κάθετα αυθαίρετη 
μεταλλευτική πολιτική που συνεχίζει να εφαρμόζεται από 
τα μηδαμινά έως ανύπαρκτα οφέλη για τους κατοίκους της 
Περιοχής, και από την ωμή εκμετάλλευση του εδαφικού και 
δασικού μας πλούτου. Και παρά πέρα συνεχίζεται η έρευνα 
και ο έλεγχος, για τις αναποκατάστατες καταστροφές εις 
τους αιώνες, τις τάχα περιβαντολογικές αποκαταστάσεις 
(γράψε μηδέν), την εκμηδένιση έως και την εξαφάνιση του 
υπογείου υδάτινου πλούτου μας, τη στάση απέναντι στο γε-
γονός των   Κοινοτήτων   μας   και   των  Αρχόντων,   την  
αξιοπιστία   των   κατά καιρούς εκμεταλλευτικών εταιρειών 
και άλλα πολλά που είναι δύσκολο να απαριθμηθούν στις 
λίγες γραμμές που διαθέτει η εφημερίδα μας, αποδοσμένα 
με ατράνταχτα τεκμήρια που είναι αδύνατο να ανατραπούν 
με σοφιστείες ή με τον οποιονδήποτε νομικίστικο τρόπο. 
Τη μελέτη τη συνοδεύει πειστικό αποδεικτικό και πλούσιο 
φωτογραφικό υλικό. Όμως αυτά όλα θα ήσαν lex imperfecta 
(ανεφάρμοστος νόμος), εάν σταράτα και παλληκαρίσια σε 
κάθε περίπτωση δεν στυλιτίζονταν από τον εκπονητή του 
έργου τα παράνομα κέρδη των εκμεταλλευτριών εταιρειών, 
αλλά και η χαλαρή έως ανύπαρκτη και πολλές φορές μερο-
ληπτική στάση των υπευθύνων κατά περίπτωση.
Με βάση τη σπουδαία αυτή προσφορά είναι καιρός φαντα-
ζόμαστε, όλοι ανεξαίρετα οι σημερινοί υπεύθυνοι από την 
πλευρά της Πολιτείας, αλλά και ιδιαίτερα και της Τοπικής 
Αυτοδιοικήσεως, να καθίσουν στο τραπέζι να ελέγξουν όλα 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Παρακαλούμε τα 
παιδιά που πέτυχαν 
σε Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. να 
μας ειδοποιήσουν με 
οποιοδήποτε τρόπο.

ΔΗΜ. ΜΠΑΚΑΣ
Β. ΗΠΕΙΡΟΥ 20Α
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ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ 10-12-2015
ΠΡΟΣ
ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Τ.Κ. 
ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ
Κοινοποίηση: κ. Αντιδήμαρχο 
Δ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ
Θέμα: Η αποπεράτωση του 

έργου του κτιρίου του πρώην 
δημοτικού Σχολείου Καστελλί-
ων
Κύριοι
Στις 29 Αυγούστου 2015 έγινε 

συνέλευση κατοίκων της τοπικής 
Κοινότητας Καστελλίων. Η συ-
νέλευση έγινε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 85 του ν. 
3852/2010 και κρατήθηκαν πρα-
κτικά.
Ένα από τα θέματα που συζη-

τήθηκαν στη συνέλευση ήταν και 
το παραπάνω. Χαρακτηριστικό 
ήταν ότι το λόγο για το θέμα έλα-
βαν πολλοί κάτοικοι του χωριού 
και έβαλαν πολλά ζητήματα. Στο 
κείμενο των πρακτικών της Συνέ-
λευσης αυτό δεν αποτυπώνεται 
στο ελάχιστο. Δηλαδή:

1. Δεν αναφέρεται στα πρακτι-
κά ότι κάτοικοι έλαβαν το λόγο 
και πως τοποθετήθηκαν.

2. Αντιγραφή από τα πρακτι-
κά:
Α. Ο πρόεδρος του Τ. Σ. είπε: 

εκκρεμούν ακόμη εργασίες. Με 
απόφαση του Τ. Σ. έχουν ζητηθεί 

στοιχεία, κάποια από τα οποία 
ελήφθησαν. Θα πρέπει το έργο 
αυτό να τελειώσει το συντομότε-
ρο δυνατόν.
Β. Ο κ. Αντιδήμαρχος είπε: θα 

ζητηθούν εγγράφως αναλυτικά 
στοιχεία του έργου και θα δούμε 
το όλο θέμα σε συνεργασία με 
την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου
Γ. Απόφαση της Γ. Σ. Να αποπε-

ρατωθεί το έργο του Δημοτικού 
Σχολείου Καστελλίων με άμεση 
εκτέλεση των υπολειπόμενων 
εργασιών βάσει της μελέτης και 
τις οποίες οι τεχνικές υπηρεσίες 
του Δήμου γνωρίζουν.
Για την αποκατάσταση της 

αλήθειας θα σας υπενθυμίσω τι 
εγώ πρότεινα στη Γ.Σ., ενισχύθη-
καν από όλους τους ομιλητές και 
αποφασίσθηκαν.
Αφού σαν γνωρίσω κάποια 

στοιχεία του έργου και επισημά-
νω κάποιες παρατηρήσεις που 
απεκόμισα από την ανάγνωση 
του 3ου λογαριασμού του έρ-
γου με ημερομηνία 14/8/2014 
ο οποίος έφθασε στα χέρια μου 
μέσω του προέδρου του Τ. Σ. θα 
επανέλθω στις προτάσεις που 
σας είχα κάνει παλαιότερα τις 
ίδιες προτάσεις που έκανα στη Γ. 
Σ. και τελικά έγιναν ομόφωνα δε-
κτές. Στοιχεία και παρατηρήσεις.

1. Ο τίτλος του έργου ήταν και 
είναι: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΣΤΕΛ-
ΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ». Είναι 
προφανές ότι ο τίτλος αφορά την 
ουσία του έργου που θα παρα-
δοθεί.

2. Το πρακτικό της δημοπρασί-
ας για την παραπάνω εργολαβία 
εγκρίθηκε πριν δεκατρία χρόνια 
με την 16-01-2003/1241 απόφα-
ση της Δ/νσης ΤΟΠ. ΑΥΤΟ/ΣΗΣ & 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ.

3. Η ημερομηνία υπογραφής 
της σύμβασης για την εκτέλεση 

του έργου δεν αναφέρεται στο 
3° Λογαριασμό Πιστοποίησης 
Εργασιών.

4. Τα ποσό που εγκρίθηκε 
αρχικά ήταν 267.348,47 € και 
50.796,21€ για ΦΠΑ ήτοι συνολι-
κά 318.144,68 €.

5. Η προσφερθείσα έκπτωση 
ήταν καθ’ ομάδες 52-53%

6. Με τον 2° ΑΠΕ (Ανακεφαλαι-
ωτικό Πίνακα Εργασιών) η εγκρι-
θείσα δαπάνη αυξήθηκε στο 
ανώτερο δυνατό, σύμφωνα με το 
νόμο, όριο στα 243.313,43 €.

7. Ο πιστοποιηθείς 3ος Λογα-
ριασμός Πιστοποίησης Εργασιών 
δεν αναφέρεται και σαν ΕΝΤΟΛΗ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ. Δεν γνωρίζουμε τε 
τι ΕΝΤΟΛΗ έγινε η πληρωμή του.

8. Ο 3ος Λογαριασμός πιστο-
ποιείται στις 14/8/2014 ελάχι-
στες ημέρες πριν την αλλαγή της 
Δημοτικής Αρχής και Δήμαρχο 
το ίδιο πρόσωπο με το Δήμαρχο 
που δημοπράτησε το έργο.

9. Στον πίνακα εγγυητικών επι-
στολών δεν αναφέρεται εγγυητι-
κή επιστολή καλής εκτέλεσης του 
έργου. Αυτό προϋποθέτει την 
οριστική παραλαβή του έργου 
και λήξη του χρόνου εγγύησης.

10. Στον πίνακα εγγυητικών 
επιστολών αναφέρεται ότι: 
με την απόφαση Αρ. Πρωτ. 
28871/13-08-14 μειώνονται στο 
σύνολο τους οι εγγυητικές κρα-
τήσεων 5%.

11. Σύμφωνα με το Π.Δ. 609/85 
η παραπάνω απόφαση προϋπο-
θέτει ότι έχουν γίνει και έχουν 
υπογραφεί όλες οι αναλυτικές 
επιμετρήσεις των πληρωτέων 
εργασιών του έργου και έχουν 
υπογραφεί όλα τα αντίστοιχα Π. 
Π.Α. Ε. (Πρωτόκολλα Παραλαβής 
Αφανών Εργασιών) με ημερομη-
νία προγενέστερη της απόφα-
σης.

12. Ο 3ος Λογαριασμός έφθα-

Η αποπεράτωση του έργου του κτιρίου
του πρώην δημοτικού Σχολείου Καστελλίων
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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

Νερόμυλοι
Πότε;
έναν καιρό και μια φορά
τότε,
που σ’ έπαιρνε η κρυφή χαρά
έναν καιρό και μια φορά.

Μύλοι
νερόμυλοι σοδιές,
χίλιοι
καημοί χίλιες καρδιές
μαζί σας να πετάνε,

Νερά
καλάνια κουπαστές,
φτερά
σιφούνια φτερωτές
ν’ αλέθουν να γυρνάνε.

Φύλλα
στομώνει η παλκωσιά, 
ξύλα βελάνια χλωρασιά 
μη μπούνε στο βαγένι,

Μουγγρίζουν
πέτρες και σκαρμοί,
αφρίζουν
μέσα οι αρμοί
ο μύλος ανασαίνει.

Μεριές
απάνω στο ζοριό,
μεριές
απ’ όλο το χωριό
χύνονται στο καρύκι.

Πετιέται
τ’ άλεσμα ζεστό
κυλιέται
άσπρο κι αχνιστό, 
μπούδρα μέσ’ στο γαλίκι.

Γεννήματα
σωρός βουνά,
μιλήματα
στο μυλωνά
π’ ο τόπος δε χωράει.

Πριν πέσει 
η γι’ άλλη η αλεσιά 
πριν δέσει κόμπο τα σακκιά, 
να πάρει και τα ξάϊ.

Στέκουν
τα ζά να φορτωθούν,
πλέκουν
τριχιές για να δεθούν
τ’ αλέσματα να φύγουν.

Πότε;
έναν καιρό και μια φορά,
Τότε,
που ήτανε άπλερη η χαρά
παλιοί καημοί που πνίγουν.

Α. ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΗΣ

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
• Η Μαρία Καρακασιλιώτη 

– Πέτρου θυγατέρα του Βα-
σιλείου Γ. Πέτρου και ο σύ-
ζυγος Αθανάσιος απέκτησαν 
κόρη δτις 27-1-2016.
Τα Κ.Ν. τους εύχονται να 

τους ζήσει.

ΘΑΝΑΤΟΙ
• Απεβίωσε στις 22-11-

2015 στην Αθήνα και κη-
δεύτηκε στις 24-11-2015 στο 
Νεκροταφείο Αγίων Αναρ-
γύρων Αττικής η Γιαννούλα 
Ράπτη το γένος Ι. Ζαγγανά 
ετών ......

• Απεβίωσε στις 14-12-
2015 στην Λαμία όπου και 
κηδεύτηκε η Ειρηνούλα 
Χανή στις 15-12-2015 το γέ-
νος Νικ. Σκουρπά ετών 85 
γεν. 3-3-1931.

• Απεβίωσε στις 7-1-2016 
και κηδεύτηκε στις 11-1-
2016 ο Υποστράτηγος Ευθύ-
μιος Νικ. Παπανικολάου στο 
Κοιμητήριο Παπάγου, γεν. 2 
Φεβρ. 1928.

• Απεβίωσε στις 7-1-2016 
ο Ευθύμιος Κωνστ. Τσάκα-
λος και κηδεύτηκε στις 11-1-
2016 στο Νεκροταφείο Μετα-
μορφώσεως, γεν. 3 Νοεμβρ. 
1930.

• Απεβίωσε στις 12-1-2016 
ο Χρήστος Κλεφτάκης ετών 

49 της Σταυρούλας Ι. Μακρή 
και κηδεύτηκε στις 13-1-
2016 στο Νεκροταφείο Νέας 
Μάκρης.

• Την 7η Ιανουαρίου 2016 
απεβίωσε και κηδεύτηκε 
στην Αθήνα η φίλη και δωρή-
τρια του χωριού μας εκλεκτή 
Άννα Συνοδινού.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΣ

• Η κ. Ουρανία συζ. Χαρ. 
Στοφόρου μας προσέφερε για 
τους σκοπούς του Συλλόγου 
μας 250 ευρώ εις μνήμη του 
συζύγου της Χαράλαμπου 
Στοφόρου.

• Η κ. Σταυρούλα Μπου-
γά μας προσέφερε για τους 
σκοπούς του συλλόγου μας 
50 ευρώ εις μνήμη της Θείας 
της Αλεξάνδρας Ηλία Μοσχο-
λιού.

• Η οικογένεια της κ. Τζέ-
νης Παπανικολάου μας προ-
σέφερε για τους σκοπούς του 
συλλόγου μας 50 ευρώ εις 
μνήμη του Ευθυμίου Ν. Πα-
πανικολάου.

• Ο κ. Νικόλαος Μοσχολιός 
εις μνήμη του Στρατηγού 

Ευθυμίου Ν. Παπανικολάου 
μας προσέφερε 100 ευρώ για 
τους σκοπούς του συλλόγου 
μας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
• Ευχαριστούμε θερμά, 

πολύ θερμά τον συμπολίτη 
μας καθηγητή κ. Νικόλαο 
Μοσχολιό που αναδεικνύεται 
μεγάλος συμπαραστάτης του 
Συλλόγου μας.
Παρών σε όλες τις εκδηλώ-

σεις μας, με επιτυχημένες πα-
ρεμβολές και συμβουλευτι-
κές υποδείξεις. Πάντα βέβαια 
με την οικονομική προσφορά 
που μας είναι απαραίτητη.
Εξέδωσε την τελευταία του 

ποιητική Συλλογή «Καλημέ-
ρα» και είχε την καλοσύνη 
να μας χαρίσει αρκετά αντί-
τυπα προκειμένου να τα που-
λήσουμε. Τα έσοδα υπέρ του 
Συλλόγου. Όποιος θα ήθελε 
να αποχτήσει το θαυμάσιο 
ποιητικό έργο του κ. Νικ.
Μοσχολιού, ας μας τηλεφω-
νήσει. Κάθε βιβλίο κοστίζει 
10 ευρώ.
Και πάλι ευχαριστούμε τον 

κ. Νικ. Μοσχολιό.
• Ευχαριστούμε θερμά 

όσους μας απέστειλαν χρή-
ματα και έτσι μπορούμε να 
εκδώσουμε το παρόν φύλλο 
των Καστελλιώτικων Νέων.
Κάθε έκδοση μαζί με τα τα-

χυδρομικά κοστίζει 700 ευρώ 
περίπου και θα εκδίδουμε την 
εφημερίδα κάθε φορά που θα 
συμπληρώνουμε τα απαραί-
τητα χρήματα.
Αριθμός Λογαριασμού 

6391-010171-645
Τράπεζα Πειραιώς.

Φροντίζουμε τα κοι-
νωνικά όσο πληρέστερα 
μπορούμε. Πρέπει όμως 
και οι αναγνώστες να μας 
πληροφορούν για ότι θεω-
ρούν σωστό προς δημοσί-
ευση.
Ανακαλύψαμε την συγχω-

ριανή μας Χρυσούλα Χου-
λιάρα στις Ηνωμένες Πολι-
τείες. Είναι πλέον Χρυσούλα 
Χουλιάρα – Savas, βρήκε τον 
καλό της και είναι ευτυχι-
σμένη.
Παρακολουθούσε ως φαίνε-

ται συχνότατα το Face book 
της Ιστοσελίδας του χωριού 
μας, γράφει, στέλνει και δέχε-
ται ευχές και χαιρετισμούς.
Πέρασε τις διακοπές της 

στις Bahamas, ελπίζουμε οι 
επόμενες διακοπές νάναι στο 
χωριό μας.
Χρυσούλα κάθε ευτυχία.

ΕΥΘΥΜΙΟΣ
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Την ημέρα τ’ Αγιαννιού (7-

1-2016) η ομογένεια του χω-
ριού μας, έχασε ένα από τα πιο 
εξαίρετα μέλη της, το Στρατη-
γό Μάκη Ν. Παπανικολάου, ο 
οποίος κηδεύτηκε στο Κοιμητή-
ριο Παπάγου με τη συμμετοχή 
συγγενών και φίλων, πολλών 
συμπολιτών μας και όλων όσων 
τον γνώρισαν και τον τιμούσαν. 
Συνεπής πάντα με χαμηλούς τό-
νους, έζησε σ’ όλη του τη ζωή 
ο Θύμιος από τα παιδικά του 
ακόμα χρόνια μέχρι το τέλος 
της ζωής του. Ήπιος, προσιτός 
σε όλους και πάντα με το γέλιο 
του να προτάσσεται σε κάθε μια 
επαφή του, ήταν πράγματι ένας 
θησαυρός ανθρωπιάς και κα-
λωσύνης.
Τελειώνοντας τις εγκύκλιες 

σπουδές του, εισήλθε στη Σχο-
λή των Ευελπίδων και εξήλθε 
ανθυπολοχαγός, καταταγείς 
στο σώμα του Μηχανικού. Εκεί 
διέπρεψε πράγματι ως μηχα-
νικός και εκτιμώντας την αξία 
του η Πολιτεία, του ανέθεσε τη 
διοίκηση μιας από τις ΜΟΜΑ 
του σώματος του Μηχανικού. 
Εκεί πλέον έδωσε όλο τον καλό 
στρατιωτικό, επιστημονικό και 
ανθρώπινο εαυτό του και πραγ-
ματικά μεγαλούργησε, αφήνο-
ντας το πιο φωτεινό παράδειγ-
μα στελέχους στον τομέα αυτό. 
Είχε την καλή τύχη να συνδέσει 
τη ζωή του με την εκλεκτή της 
καρδιάς του, την ...................... 
Σέχου και να δημιουργήσουν 
μαζί ένα αξιολάτρευτο ζευγάρι. 
Όπως όλων, έτσι και για τον 
Μάκη η μοίρα του στάθηκε φει-
δωλή και πάνω στην ώρα που ο 
καθένας μας γεύεται πλέον την 
ευδία της ζωής, του σταμάτησε 
τη γαληνιαία συνέχεια που του 
άξιζε. Το χώμα της Αττικής που 
τον δέχτηκε, ας σταθεί ελαφρύ 

και η μνήμη του θα παραμένει 
μεταξύ όλων μας αιωνία.

ΤΙΜΗ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

(1928 - 2016)
Τους ανθρώπους ουκ εν τω 
οίκω 
τον πλούτον και την πενίαν έχει 
αλλά εν ταις ψυχαίς

Ξενοφών
Γράφει:
Ο φίλος - φίλος του

Μοναδικέ Φίλε - Φίλε μου
Σε Σένα ταιριάζουν τραγού-

δια και ένα τρίκλωνο λευκό τρι-
αντάφυλλο, έκφραση : Αγάπης, 
Καλοσύνης και Αξιοπρέπειας. 
Να σου τραγουδήσω καινούρ-
για τραγούδια δεν έχω . Μονά-
χα αυτές, που σου ταφιάζουν τις 
παλιές και πάντοτε καινούργιες, 
τις αιώνιες, στο χρόνο θύμησες, 
έχω για Σένα φυλαγμένες:

ΕΙΝΑΙ ΑΕΤΟΣ Ο ΦΙΛΟΣ ΜΟΥ.

Μικρά σαν είναι τα πουλιά
Σε ξόβεργες τα πιάνουν
Τα ζωντανά στο δόκανο. Τον 
Αετό;

Τον Αετό για να τον δεις
Πρέπει στην κορυφή να βγεις
Εκεί που δύσκολα μπορείς χω-
ρίς ψυχή να φθάσεις.

Είναι Αετός ο Φίλος - Φίλος 
μου
Που στις κορφές πετάει κι όταν 
του σπάνε τα φτερά
Πάλι με το μυαλό και την καρ-
διά μιλάει.

Τι με ρωτάς αν σε μισώ, το ξέ-
ρεις & αγαπάω
Κι έτσι ελεύθερος θυμάται που 
φύτευε λουλούδια γιασεμιά
Αντίδοτο για τη βρωμιά που ερ-
χόταν από τα Κοινά.

Θυμάται το Σταθμό που γύρω 

μύριζε λεβάντα.
Με δυο βαγόνια φορτηγά, συ-
νολικά και με γραφή 
Εν αρμονία: Ίπποι Οκτώ, Άν-
δρες Σαράντα.
Θυμάται
Κι όσο θυμάται αγαπά μαζί και 
συλλογιέται
Ανάσταση πώς θα την δουν και 
τι Ναούς θα κτίσουν
Όσοι δεν έχουν δύναμη ελεύ-
θεροι να ζήσουν.

***
Ήταν Αετός : Ο Φίλος-Φίλος 
μου.

Θύμησες
ΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗ-

ΤΩΝ των Γιάννη Κυριαζή και 
Ζαχαρία Τσακρή πρωτοπόρων 
στα γράμματα της γενιάς μας 
ήταν στο Κουκάκι της Αθήνας 
στην οδό Τσάμη Καρατάσου 
αριθμός 34 σ’ αυτό, κατά παρα-
χώρηση αγάπης, εγκατασταθή-
καμε ο φίλος - φίλος μου κι εγώ 
το καλοκαίρι του 1947 προκει-
μένου να πάρουμε μέρος στον 
Διαγωνισμό εισαγωγής στην 
στρατιωτική σχολή Ευελπίδων.
Ήταν ένα δωμάτιο για φοιτη-

τές με πολλά για την εποχή πλε-
ονεκτήματα Ήταν το μοναδικό 
στο ισόγειο χωρίς παράθυρα. 
Μία δίφυλλη πόρτα έκλεινε την 
κατ’ ευθείαν είσοδο του από την 
Τσάμη Καρατάσου. Ήταν επι-
πλωμένο: Δυο καρέκλες (ψά-
θινες) χωρίς «κώλο», δύο μο-
νόκλινα σιδερένια κρεβάτια με 
συρμάτινο, το καθ’ ένα σουμιέ, 
που όταν ξάπλωνες η πλάτη σου 
ακουμπούσε στο πάτωμα. Είχε 
ακόμα μια τσίγκινη λεκανίτσα 
για να πλύσιμο και μια μικρή 
κανάτα για νερό που το έπια-
νες από την βρύση της γειτο-
νιάς. Ήταν το Δωμάτιο που το 
είχαν ονοματίσει και το έλεγαν 
«ΝΤΑΧΑΟΥ» γιατί είχε και άλλα 
πλεονεκτήματα, ήταν δροσερό 
γιατί ακουμπούσε στα ριζά του 

βράχου και γιατί για τις ανά-
γκες όλων όσων φιλοξενούσε : 
ό Λόφος του Φιλοππάπου ήταν 
δικό τους.
Είχε περάσει η πρώτη εβδο-

μάδα αφ’ ότου εγκατασταθήκα-
με και αφού είχαμε αρχίσει και 
την παρακολούθηση ειδικών 
μαθημάτων στα Φροντιστήρια 
ΑΝΤΖΟΥ στην οδό Σόλωνος 
όταν μάθαμε να εναρμονίζομε 
το περιβάλλον του δωματίου 
σύμφωνα με τις ανάγκες μας. 
Για παράδειγμα για τραπέζι-
Γραφείο Μελέτης- το λένε τώρα, 
ξεχωρίζαμε τα δύο κρεβάτια σε 
τέτοια απόσταση ώστε να ακου-
μπάμε τα δύο παραθυρόφυλλα 
από το ένα κρεβάτι στο άλλο 
και να φτιάχνομε το «Γραφείο 
Εργασίας».
Από τη Στάση Γαργαρέτας 

-Κουκάκι για το Φροντιστήριο 
το εισιτήριο του Τραμ είχε Δραχ-
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Αυτοί που μας έφυγαν

μές 0,20. Μια σαλάτα ντομάτας 
με τρεις ελιές είχε Δραχμές 
0,50. Αν γλύτωνες το, πήγαινε 
έλα, εισιτήριο του Τραμ και μαζί 
με τη Φασουλάδα στην Ταβέρ-
να του Γέρου του Μουριά είχες 
και μια σαλάτα ήταν η καλύτερη 
σου. Όμως να το ξεκαθαρίσω 
ο νους μας ήταν περισσότερο 
στις ασκήσεις Γεωμετρίας που 
είχαμε να λύσουμε παρά στο τι 
θα φάμε. Τα βράδια την βγάζα-
με στο έτσι. Ένα σταφύλι, δύο 
σύκα, ψωμί και λίγο τυρί για 
προσφάι ήταν αρκετά για δύο 
γεύματα..
Όταν ήρθαν οι ημερομηνίες 

των εισαγωγικών εξετάσεων ο 
φίλος - Φίλος μου στενοχωρή-
θηκε που εγώ δεν πρόφθασα 
να συμπληρώσω τα απαραίτη-
τα χαρτιά για να υποβάλλω την 
αίτηση συμμετοχής μου. Είναι 
τότε που για να το ξεκουράσω 
του είπα «Ουδέν κακόν αμιγές 
καλού» θα δώσω του χρόνου 
στο Πολυτεχνείο. Μη στενοχω-
ριέσαι τώρα έχω και δικαιολο-
γία.
Ο Φίλος μου πήρε τα αποτε-

λέσματα των εισαγωγικών του 
εξετάσεων, είχε επιτύχει. Εγώ 
δεν είχα καμιά αμφιβολία γι’ 
εκείνον. Του έλεγα θα περά-
σεις όπως θα περνούσα κι εγώ 
αν έπαιρνα μέρος στις εισαγω-
γικές. Τελικά ήρθαν οι μέρες 
που ο Θύμιος έπρεπε να «πάει 
μέσα», να παρουσιασθεί στη 
Σχολή του. Συναντηθήκαμε και 
είναι τότε που με ρώτησε Με 
πολλή αγάπη. Εσύ τι θα κάνεις 
με ρώτησε.

– Θα δώσω του χρόνου στο 
Πολυτεχνείο, του είπα και συνέ-
χισα, ξέρεις τι λέω να μην πας 
στην Στρατιωτική Σχολή, να δώ-
σεις κι εσύ του χρόνου στο Πο-
λυτεχνείο. Θα περάσουμε και οι 
δυο και έτσι θα ακολουθήσουμε 
αυτό που πάντοτε θέλαμε.

– Και με τι λεφτά θα τα κά-
νουμε αυτά αφού λεφτά δεν 
έχουν οι γονείς μας.

– Θα βρούμε, μια χρονιά θα 
δουλεύω ενώ και θα σπουδάζεις 
εσύ και την άλλη θα σπουδάζω 
εγώ και θα δουλεύεις εσύ.
Ο Θύμιος πρακτικός και ου-

σιαστικός όπως ήταν και ως 
μαθητής μου είπε. Υπάρχει μια 
Σχολή στην οδό Πατησίων, η 
Ανωτάτη Εμπορική, η οποία 
δεν έχει ανακοινώσει ακόμα τις 
ημερομηνίες των εισαγωγικών 
εξετάσεων, λέγω να πάρεις μέ-
ρος, έχεις προθεσμία.

– Δεν με ενδιαφέρει του επα-
νέλαβα, του χρόνου στο Πολυ-
τεχνείο. Την κουβέντα έκλεισε 
ο Φίλος - Φίλος μου με τούτα 
τα λόγια. «Δώσε εισαγωγικές 
στην Ανωτάτη Εμπορική για να 
πάρεις τον ΑΕΡΑ των ΕΙΣΑΓΩ-
ΓΙΚΩΝ»
ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ. Μονάχα 

αυτός ο πυκνός και ουσιαστι-
κός λόγος ειπωμένος με πολλή 
αγάπη από τον φίλο - Φίλο μου 
θα μπορούσε να με οδηγήσει 
όπως και έγινε να πάρω μέρος 
στις εξετάσεις για Δοκιμή.
Έγραψα καλά και πέρασα 

στην Α.Σ.Ο & Ε.Ε. για να σπου-
δάσω εργαζόμενος, όπως οι 
εποχές το υπαγόρευαν και λέγω 
ευτυχώς γιατί το 1948 που εγώ 
σχεδίαζα να δώσω εισαγωγικές 
στο Πολυτεχνείο βρέθηκα με 
την οικογένεια μου εσωτερικός 

μετανάστης στο Κερατίνι σε μια 
καλύβα από πισσόχαρτο και με 
ένα κλαδευτήρι για να καθαρί-
ζω για μεροκάματο τα πεύκα 
στο Λυκαβηττό.

* * *
Τώρα ξέρω.
Άν μπορείς να λες ευχαριστώ 

στον άνθρωπο και το Θεό.
Τότε μπορείς, πολλά μπορείς 

να κάνεις.
Φίλε - Φίλε Σ’ ευχαριστώ. 

Καλό Ταξίδι
και καλή Αντάμωση:
Την πρέπουσα στιγμή. 

Νίκος

ΙΩΑΝΝΑ ΕΥΘ.
ΚΩΣΤΑΡΑ

Στις 15/6/2015, αποχαιρε-
τήσαμε με μεγάλο πόνο, στην 
Ιερά μητρόπολη της Λαμίας, 
όπου ψάλθηκε η νεκρώσιμη 
ακολουθία και κατόπιν στο κοι-

μητήριο της Λαμίας, όπου έγινε 
η ταφή της, την πολυαγαπημένη 
μας και αξέχαστη θεία, μητέρα, 
γιαγιά και αδελφή Ιωάννα Ευθ. 
Κωσταρά, που έφυγε από κοντά 
μας στις 14/6/2015. 

H Iωάννα Κωσταρά ήταν 
κόρη των αειμνήστων ιατρού 
των Καστελλίων Γεωργίου Πα-
παγεωργίου και της Μαρίας 
Παπαγεωργίου και εγγονή του 
Κώστα Παναγή, από το Γαρδι-
κάκι (Οίτη) και της Δέσποινας 
Παναγή. 
Η θεία Ιωάννα ήταν άνθρω-

πος γεννημένος με ευγένεια, 
καλοσύνη και αρχοντιά, αξια-
γάπητη στο οικογενειακό και 
φιλικό της περιβάλλον και σε 
όλους όσοι την γνώριζαν και 
την συναναστρέφονταν. Επιζη-
τούσε την παρέα των συγγενών 
και των φίλων της και πάντα με 
το χαμόγελο στα χείλη, είχε για 
όλους ένα καλό λόγο, μια μη-
τρική συμβουλή, μια βοήθεια 
στις εκάστοτε δυσκολίες, μια 
απλόχερη φιλοξενία. Πιστή στις 
παραδόσεις και στις ρίζες της, 
αγαπούσε και τιμούσε και τους 
δυο πατρογονικoύς της τόπους, 
τα Καστέλλια και το Γαρδικάκι. 
Άνθρωπος καλόκαρδος, υπο-
μονετικός, σεμνός, προσηνής 
και ευγενικός, με καλλιτεχνικά 
χαρίσματα, είχε το σπίτι της πά-
ντα ανοιχτό στους συγγενείς και 
τους φίλους.

Mε τον σύζυγο της τον αεί-
μνηστο παιδίατρο Ευθύμιο Κω-
σταρά, δημιούργησαν στην Λα-
μία όπου εγκαταστάθηκαν, μια 
ωραία οικογένεια, με τα δυό 
τους παιδιά ‘’ την πολύ αξιόλογη 
παιδοδοντίατρο Αναστασία Κω-
σταρά και τον γνωστό Μαιευτή-
ρα Γυναικολόγο, εξειδικευμένο 
στην εξωσωματική γονιμοποίη-

ση Κωνσταντίνο Κωσταρά και 
τη σύζυγό του Πέπη Δέδε - Κω-
σταρά Δικηγόρο και μετέπειτα 
τα δυο της εγγόνια, τον Τίμο, 
γιατρό σήμερα και τον Βασίλη 
Φαρμακοποιό, τους οποίους 
καμάρωνε, λάτρευε και υπερα-
γαπούσε. 
Η θεία Ιωάννα ήταν ένας άν-

θρωπος ιδιαίτερος, λεπτός στις 
προτιμήσεις και στους τρόπους, 
καλλιτεχνική φύση, με ιδιαίτερη 
ευγένεια και ευαισθησία. Για 
εμάς που μεγαλώσαμε κοντά 
της, για την πολυαγαπημένη της 
αδελφή Δέσποινα Ζαχ. Τσακρή, 
για τα παιδιά της, τα εγγόνια της 
και για όλους όσοι την γνώρι-
σαν και την αγάπησαν, το κενό 
και η θλίψη του αποχωρισμού 
ειναι μεγάλο και δυσαναπλή-
ρωτο.
Θα την θυμόμαστε πάντα με 

αγάπη και γλυκιές αναμνήσεις. 
Θα κρατήσουμε τις ευχές της 
και τις σοφές συμβουλές της 
σαν παρακαταθήκη, 
Καλό σου ταξίδι θεία Ιωάν-

να.
 Ας είναι ελαφρύ το χώμα που 

σε σκεπάζει. 
Μαρία Ζαχ. Τσακρή - Παΐζη

Προσφορές
Η Δέσποινα Ζαχ. Τσακρή 

στην μνήμη της πολυαγαπημέ-
νης και αξέχαστης αδελφής της 
Ιωάννας Ευθ. Κωσταρά προ-
σφέρει 200 ευρώ για τις ανά-
γκες της εφημερίδας «Καστελ-
λιώτικα Νέα».
Η Μαρία Ζαχ. Τσακρή-Παΐζη 

στην μνήμη της πολυαγαπη-
μένης της θείας Ιωάννας Ευθ. 
Κωσταρά προσφέρει 100 ευρώ 
για τις ανάγκες της εφημερίδας 
«Καστελλιώτικα Νέα».
Εις μνήμη της θείας των Ιω-

άννας Κωσταρά το γένος Γ. 
Παπαγεωργίου προσέφεραν 
στο Σύλλογό μας 100 ευρώ τα 
ανήψια της Αλεξάνδρα Τσακρή 
- Αναγνωστοπούλου και Νικό-
λαος Αναγνωστόπουλος.

ΕΥΘΥΜΙΟΣ
Κ. ΤΣΑΚΑΛΟΣ

Λες και η μοίρα του χωριού 
μας ήταν μελλούμενο να δοκι-
μαστεί ταυτόχρονα τ’ Αγιαννιού 
(7-1-2016) με διπλή δοκιμασία, 
αφού ένας ακόμα από τους 
διαπρέψαντες στο στρατό, ο 
Θύμιος Τσάκαλος, Υποπτέραρ-
χος του Τεχνικού Σώματος της 
Πολεμικής Αεροπορίας, έφυγε 
από κοντά μας. Ήταν το τελευ-
ταίο από τα παιδιά του Τσακα-
λοκώστα, μετά τον Αντρέα τον 
Μενέλαο και τον Νίκο και νέος 
ακόμη, όταν πρωτοσυγκροτή-
θηκε το ΣΤΥΑ στην Αεροπορία, 
ο Θύμιος μπήκε και εξήλθε τε-
χνικός της, όπου τελείως αθό-
ρυβος με το μεγαλύτερο ζήλο 
υπηρέτησε στις τάξεις της, φτά-
νοντας στα ύψιστα αξιώματα. 
Η σχέση του με το χωριό μας 
στάθηκε γι’ αυτόν κάπως από-
μακρη, γιατί δεν μπόρεσε να 
αποχτήσει στέγη εκεί, ώστε να 
τον έχομε μαζί μας. Πάντως 
ποτέ δεν έπαψε να είναι ένας 
γνήσιος νοσταλγός του τόπου 
μας. Τα «Κ.Ν.» συλλυπούνται 
ολόψυχα την οικογένεια του, 
ευχόμενα να ζουν να τον θυ-
μούνται.

Εκεί προς το τέλος της Κατο-
χής (Καλοκαίρι του 1943 έως 
Άνοιξη του 1944), στην Αθήνα 
στο Παγκράτι, στο Παράρτημα 
του Ωδείου των Αθηνών που 
βρισκόταν τότε 
στην οδό Ζηνοδό-
του και το διηύθυ-
νε η κα Φωτοπού-
λου - ουσιαστικά τα 
παιδιά της, ο Φώ-
της ο Φωτόπουλος 
σπουδαστής στο 
Πολυτεχνείο, που 
έπαιζε εξαιρετικό 
πιάνο και οι δυο 
αδελφές του με 
εξαίρετες φωνές 
λυρικής υψηφώ-
νου, που τραγου-
δούσαν άριες από 
όλες τις όπερες 
του κλασικού ρε-
περτορίου -κάθε 
Πέμπτη απόγευμα 
εκεί μαζευόταν μια 
«φιλόμουση» πα-
ρέα και τα απογεύ-
ματα αυτά ήταν μια 
αληθινή πανδαι-
σία. Και ήσαν εκεί 
τακτικά ο Νίκος 
Συνοδινός, κατό-
πιν Διευθυντής του 
Φεστιβάλ Αθηνών 
και της Εθνικής 
Λυρικής Σκηνής, η 
αδελφή του Άννα 
Συνοδινού, μια 
αληθινή λαμπάδα 
δέκα εφτά τότε 
χρονών, ο Μάνος 
Χατζιδάκης που 
εκτός του ότι έπαι-
ζε σπουδαίο πιά-
νο, συνέθετε και 
τραγούδια. Εκεί 
συνέθεσε τον ύμνο 
της ΕΠΟΝ («Επόν-Επόν είσαι ο 
εχθρός των φασιστών», το «Πώς 
τον λεν τον ποταμό - Ιλισσό-
Ιλισσό», το ρεμπέτικο «Τσαντίρ-
Τσάχ τσαντιράκι μου» που τα 
τραγουδούσε η Σούλη Σαμπάχ 
με την υπέροχη φωνή, που ερ-
χόταν κι αυτή τακτικά τις Πέ-
μπτες - ελληνίδα της Αιγύπτου 
που αποκλείστηκε η οικογένεια 
της στην Ελλάδα με τον πόλε-
μο). Ήταν ακόμη ο Σπύρος ο 
Γαλαίος, ο μετέπειτα συνεκδό-
της της ημερήσιας οικονομικής 
εφημερίδας «Express», ο Δη-
μήτρης Χαλατσάς, οι Βυρωνιώ-
τες Γιάννης Γιαλακίδης, Τάκης 
Παγκαλάκης, Νίκος Ιωαννίδης 
με το ταίρι του τη Φανή κι ακό-
μα ο Ματθαίος ο Πόταγας γιος 
του Παναγιώτη Πόταγα, συνι-
διοκτήτη του κινηματογράφου 
«Παλλάς-Παγκρατίου», ο Μή-
τσος ο Βαρδάκος, ο Βασίλης 
Τσαμπαρλής, ο Νίκος Μαλίκης, 
ο Πανάγος ο Λίγγρης κι άλλοι 
πολλοί νεολαίοι που έφταναν 
σχεδόν τους είκοσι και πλέον.
Μια από τις Πέμπτες, ο Σπύ-

ρος ο Γαλαίος, ανήγγειλε ότι 
έχει συγγράψει ένα θεατρικό 
έργο, το «Ήρθε το Φως» και 
ζητήσαμε να διαβαστεί. Πρωτο-
ποριακό και σύγχρονο, ενθου-
σιαστήκαμε όλοι. Την πρόταση 
να το διδάξουμε από Σκηνής 
του Φώτη Φωτόπουλου τη δε-
χτήκαμε όλοι με χειροκροτήμα-
τα. Αναζητήθηκε μεταξύ μας ο 
οργανωτής. Προτάθηκε από το 
Νίκο Συνοδινό ο Δημήτρης Χα-
λατσάς, που είχε παρακολου-
θήσει για πολύ καιρό θεατρικά 
μαθήματα στη Σχολή του Βασί-
λη Ρώτα, που λειτουργούσε τότε 
στο μικρό θεατράκι της Πλα-
τείας Μεσολογγίου (στο Περι-

βολάκι, όπως είχε βαφτιστεί η 
Πλατεία). Όλα ετοιμαστήκανε 
και άρχισε να συζητείται η δια-
νομή των ρόλων, και το πρόβλη-
μα, πού θα γίνονταν οι πρόβες, 

δεδομένου ότι το Ωδείο Αθη-
νών δε διέθετε τον κατάλληλο 
χώρο. Ο Γιάννης ο Γιαλακίδης 
είπε ότι διέθετε αυτός χώρος, 
ένα τεράστιο σαλόνι στην οδό 
Αγίου Φανουρίου, που ανήκε 
στις δυο φίλες του (τα «ανιμάλ», 
όπως τις βάφτισε η παρέα, γιατί 
η κάθε μία κρατούσε στα χέρια 
της από ένα μικρό σκυλάκι που 
χωρίς όνομα τα φώναζαν γαλ-
λιστί «ανιμάλ»). Ο Δημήτρης ο 
Χαλατσάς ανέλαβε να σκηνοθε-
τήσει το έργο και να μοιράσει 
τους ρόλους. Ο Τάκης Παγκα-
λάκης ανέλαβε τη σκηνογραφία 
με κάποιον διαφημιστή από το 
Βύρωνα και ο Μάνος Χατζηδά-
κης τη μουσική επένδυση και 
την οργάνωση ορχήστρας και 
ο Ματθαίος ο Πόταγας, ανέ-
λαβε να πείσει τον πατέρα του 
να παραχωρήσει την σκηνή του 
«Παλλάς-Παγκρατίου», όπου 
θα δίνονταν οι παραστάσεις. 
Μοιράστηκαν οι ρόλοι και πρω-
ταγωνιστές ανέλαβαν ο Νίκος 
Ιωαννίδης και η Άννα η «Κλα-
μική» όπως την έλεγε (Συνοδι-
νού), γιατί μπορούσε με αλη-
θινά δάκρυα να κλάψει κατά 
παραγγελία. Ακόμα ανέλαβαν 
δεύτερους ρόλους ο Σπύρος 
Γαλαίος, η Φανή (το ταίρι του 
Νίκου Ιωαννίδη), η Ελένη 
αδερφή του Νίκου του Μπούτ-
βα, ο Γιάννης ο Γιαλακίδης και 
κάποιοι ακόμη. Και άρχισαν οι 
εντατικές πρόβες στο σαλόνι 
των «ανιμάλ». Όλα πήγαιναν 
θαυμάσια.
Σε κάποια στιγμή ο Μάνος 

Χατζιδάκης, κατά τη διάρκεια 
πρόβας μας φανέρωσε τη 
μουσική του επένδυση για το 

ΑΝΝΑ ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ
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έργο, που ήταν ένα μελωδικό 
αριστούργημα. Είχε δε σχημα-
τίσει και ολόκληρη ορχήστρα 
με το πιάνο του, με ένα βιολί 
και βιόλα, δύο ακορντεόν, ένα 
σαξόφωνο, μια φλογέρα και 
ένα φλάουτο και με κρουστά 
ολοκληρωμένης τζαζ, τα οποία 
διέθετε και έπαιζε ο Τάκης Πα-
γκαλάκης.
Δημιουργήθηκε πρόβλημα 

ενός βασικού σκηνικού για την 
παράσταση. Αμέσως ο Σπύρος 
Γαλαίος, η Άννα Συνοδινού 
και ο Δημήτρης Χαλατσάς επε-
σκεφθηκαν τον Γιάννη Σιδέρη, 
τότε Διευθυντή του Θεατρικού 
Μουσείου, ο οποίος πρόθυμα 
από τις αποθήκες του Εθνικού 
Θεάτρου παραχώρησε ένα ται-
ριαστό σκηνικό με τα συνοδευ-
τικά του κινητά, που αμέσως 
με γκαζοζέν μεταφέρθηκαν 
και στήθηκαν στο «Παλλάς-
Παγκρατίου». Όλα ήσαν έτοιμα 
και ορίστηκε η γενική πρόβα 
ένα απογευματινό κάποιας Πέ-
μπτης, που την παρακολούθησε 
ένα πλήθος κόσμου, ακόμη και 
όρθιοι. Η πρεμιέρα θα δινόταν 
την Κυριακή.
Αυτό που επακολούθησε μετά 

την παράσταση της γενικής πρό-
βας δεν έχει ξαναγίνει. Την νε-
αρή πρωταγωνίστρια την Άννα 
Συνοδινού, το κοινό με αλαλαγ-
μούς ενθουσιασμού και ακατά-
σχετα χειροκροτήματα την ανα-
κάλεσε εννιά φορές στη σκηνή. 
Ένα αστέρι του νεοελληνικού 
θεάτρου είχε ανατείλει, που 
το καθιέρωσε το ίδιο το κοινό 
εκείνη την ημέρα. Την επομένη 
της παράστασης η Ιταλική Κα-
ραμπινερία συνέλαβε το Σπύρο 
Γαλαίο και τον έκλεισε στις φυ-
λακές της Καλλιθέας (Carcere 
di Kallithea). Παγώσαμε όλοι. 
Πού κουράγιο για την πρεμιέρα 
της Κυριακής. Έτσι το «Ήρθε 
το Φως» του Σπύρου Γαλαίου, 
δεν παίχτηκε ποτέ.
Μετά από μια τέτοια αποθεω-

τική επιτυχία της Άννας, επειδή 
είχαν προκηρυχθεί οι εισαγωγι-
κές εξετάσεις της Δραματικής 
Σχολής του Εθνικού Θεάτρου, 
οι κολλητοί Νίκος Συνοδινός-
Δημήτρης Χαλατσάς, συνεν-
νοήθηκαν να συμμετέχει και η 
Άννα στις εισαγωγικές αυτές 
εξετάσεις, αφού προηγουμένως 
θα ρωτιόταν γι’ αυτό ο πατέρας 
της ο Μπάρμπα-Γιάννης Συνο-
δινός. Ρωτήθηκε, αλλά με τις 
παλιές του αστικές πεποιθήσεις, 
ήταν κάθετα αρνητικός. Τελικά 
αποφασίστηκε να κατατεθεί μυ-
στικά αίτηση για συμμετοχή της, 
όπως και έγινε.
Για κείμενα των εξετάσεων 

για τους υποψηφίους είχαν ορι-
στεί το «Σαν παραμύθι» και «Ο 
Πραμματευτής» του Γρυπάρη. 
Οι ημέρες που απέμειναν μέχρι 
τις εξετάσεις ήσαν πολύ λίγες 
και παρακλήθηκε ο φίλος του 
Δημήτρη Χαλατσά, ο ηθοποιός 
του Εθνικού Θεάτρου ο Βυρω-
νιώτης Αλέκος Δεληγιάννης, 
εντατικά να την προπαρασκευ-

άσει. Την Επιτροπή των εξετά-
σεων αποτελούσαν ο τότε Διευ-
θυντής Γραμμάτων και Τεχνών 
του Υπουργείου Παιδείας Μα-
ντούδης, ο σκηνοθέτης Δ. Ρο-
ντήρης, η Μαρίκα Κοτοπούλη, 
ένας από τους διοικητικούς του 
Εθνικού Θεάτρου και ο Σπύρος 
Μελάς, που όταν η Άννα απήγ-
γειλε τους πρώτους πέντε-έξι 
στίχους από το «Σαν παραμύθι» 
του Γρυπάρη της είπε: «Φτάνει 
παιδί μου ως εδώ, δε χρειάζεται 
για σένα παρακάτω» και πέρα-
σε παμψηφεί με άριστα.
Δεν πρόφτασε καλά-καλά να 

τελειώσει τη Δραματική Σχολή 
και η Κοτοπούλη την προσέλαβε 
αμέσως στο Θίασο της. Έπαιξε 
πρόζα και τραγωδία (αλλά και 
στον κινηματογράφο) μαζί με 
τη Μαρίκα Κοτοπούλη, τον Αλέ-
ξη Μινωτή, την Κατίνα Παξινού, 
τον Θάνο Κωτσιόπουλο και ερ-
μήνευσε τους βασικούς γυναι-
κείους ρόλους ως τραγωδός 
και πρωταγωνίστρια, σχεδόν σε 
όλες τις τραγωδίες του Αρχαίου 
Θεάτρου ακόμη και στην Κω-
μωδία και γύρισε και αρκετές 
κινηματογραφικές ταινίες με 
καθολική και πανελλήνια ανα-
γνώριση του ταλέντου της από 
το κοινό και την κριτική.
Λάτρεψε κυριολεκτικά το χω-

ριό μας και με συνοδό τον Δη-
μήτρη Χαλατσά, δεν έπαυε σε 
κάθε ευκαιρία να το επισκέπτε-
ται με άκρα μυστικότητα. Δύο 
μόνο άνθρωποι εγνώριζαν την 
παρουσία της στο χωριό μας: η 
γυναίκα που εφρόντιζε το ζευ-
γάρι και ένας καταστηματάρχης 
εξοχικού κέντρου που πήγαιναν 
τα βράδυα.
Μετά από σκληρή δοκιμασία 

τριών ετών και πλέον στο κρεβ-
βάτι του πόνου, η Άννα έφυγε 
τελικά στις 7 Ιανουαρίου του 
2016. Την εξόδιο ακολουθία 
και την εκφορά της παρακο-
λούθησε ο στενός της φίλος 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
Προκοπής Παυλόπουλος, πολ-
λοί επίσημοι το σύνολο σχεδόν 
των ηθοποιών του Θεάτρου και 
πλήθος κόσμου. Εκφωνήθηκαν 
αποχαιρετιστήριοι λόγοι και κα-
τετέθησαν δεκάδες στεφάνια. 
Ας είναι η μνήμη της αιωνία.

ΓΙΑΝΝΟΥ ΡΑΠΤΗ – 
ΖΑΓΓΑΝΑ

Απεβίωσε στις 22 Νοεμβρίου 
2015 και κηδεύθηκε στις 24 
Νοεμβρίου 2015 στο Νεκροτα-
φείο Αγίων Αναργύρων Αττικής 
η Γιαννούλα.
Γενικό πένθος επικράτησε 

στους συγγενείς και φίλους που 
παραβρέθηκαν στην εξόδιο 
ακολουθία, για να αποχαιρε-
τίσουν για τελευταία φορά την 
Γιαννούλα, και να συμπαρα-
σταθούν στα παιδιά της και τον 
σύζυγό της.
Μεγάλωσε στα Καστέλλια 

από πατέρα δάσκαλο και μάνα 
γνωστή για την καλοσύνη της, 

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΝ
Πρώην Ευθυμίου Αποστολόπουλου

Εγχώρια προϊόντα αρίστης ποιότητοςΕγχώρια προϊόντα αρίστης ποιότητος
Φιλική εξυπηρέτηση

ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ

οι οποίοι ανάθρεψαν και με-
γάλωσαν όλα τα παιδιά τους με 
καλές αρχές και πήραν όλα τα 
εφόδια να αντιμετωπίσουν τις 
δυσκολίες της ζωής και να δη-
μιουργήσουν και αυτά τις δικές 
τους οικογένειες.
Παντρεύτηκε τον άξιο σύζυγό 

της, διέμεναν στην Αθήνα και 
μαζί αγωνίστηκαν και δημιούρ-
γησαν οικογένεια.
Απέκτησαν δύο αγόρια και 

είχαν την χαρά να τους δούν 
απο κατεστημένους. Ένα εγγό-
νι τους έδωσε την μεγαλύτερη 
χαρά.
Δυσαναπλήρωτο το κενό που 

άφησε. Η παρουσία στην οι-
κογένεια ήταν απαραίτητη που 
πάντα έμπνευσε σιγουριά και 
αγάπη.
Τα Κ.Ν. εκφράζουν τα θερμά 

συλλυπητήρια στον σύζυγο και 
τα παιδιά και ο χρόνος να απα-
λύνει τον πόνο τους.

ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΝΗ – 
ΣΚΟΥΡΤΙΑ

Απεβίωσε στην Λαμία στις 
13-12-2015 και κηδεύτηκε στο 
νεκροταφείο της Λαμίας στις 
15-12-2015 η Ρηνούλα Χανή το 
γένος Νικ. Σκουρτιά.
Πέρασε όλη της τη ζωή στην 

Λαμία όπου με τον σύζυγό της 
ήταν σ’ ένα συνεχή αγώνα να 
δημιουργήσουν την δική τους 
οικογένεια.
Εγκλωβίστηκε και η Ρηνούλα 

όπως όλες οι μάνες στην καθη-
μερινή φροντίδα της οικογένει-
ας. Μια ζωή γεμάτη προσφορά 
γι’ αυτό και απολάμβανε με πά-
θος κάθε ευχάριστη στιγμή.
Χάρισε την αγάπη της απλό-

χερα στα παιδιά της, τα εγγόνια 
της και σ’ όλους τους συγγενείς. 
Υπήρχε η ικανοποίηση ότι ήταν 
μια άξια, τίμια και εξαιρετική 
σύζυγος, μάνα και γιαγιά.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που 

σε σκέπασε Ρηνούλα και η μνή-
μη σου αιώνια.

Αυτοί που μας έφυγαν
Η προσφώνηση του συναδέλφου του

κ. Γεωργίου Χριστοδούλου
Στις 3:03 μ.μ. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2015, ο/η Hellenic Psy-

chiatric Association <psych@psych.gr> έγραψε:
Ο Μπάμπης Στοφόρος τίμη-

σε την Ελληνική Επιστήμη, 
τί μησε το όνομα του , τίμησε 
τον τόπο που τον γέννησε και 
τον τόπο που τον γαλούχησε. 
Έζησε υπηρετώντας την επι-
στήμη του, τους συμπολίτες 
του, τον ανθρωπισμό, την οι-
κογένεια του και την πατρίδα 
του.
Αυτό που χαρακτήριζε τον 

Χαράλαμπο Στοφόρο ήταν η 
ευ ρύτητα των ενδιαφερόντων 
και των ενασχολήσεων του. 
Δεν πε ριορίστηκε στην Ιατρι-
κή, την οποία υπηρέτησε με 

γνώση, σεβασμό και ήθος, δεν διέθεσε χρόνο μόνο για την Ου-
ρανία, την άξια σύ ζυγο του και τα λαμπρά ομότεχνα παιδιά 
του, τον Περικλή και την Ντάνη, αλλά ταυτοχρόνως αφοσι-
ώθηκε στα γράμμα-
τα και τις τέχνες. 
Μου έκανε την 
εξαιρετική τιμή να 
παραχωρήσει στον 
τιμητικό τόμο που 
οι συνεργάτες μου 
εξέδωσαν ένα πολύ 
αξιό λογο και μέχρι 
τότε αδημοσίευτο 
θεατρικό του έργο 
(«Η παρέ λαση των 
Μουσών») μέσα 
από το οποίο δια-
φαίνεται το εξαιρε-
τικό συγγραφικό 
του ταλέντο, η πολυμάθεια και η σοφία του. Να ένα απόσπα-
σμα από το έμμετρο αυτό θεατρικό έργο.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ
Του πανσόφου ο Λόγος ο θειος,
-η θεια πνοή του απείρου Κόσμου-
με στέλνει να γίνω αφέντρα
να κυβερνάω τ' ανθρώπου τον Νου!
Θεια εμφύσηση του μεγάλου Πατέρα
με γεννά να βοηθάω τη σκέψη
να κρατώ τις ατέλειωτες μνήμες
ξέχωρο χάρισμα στου Ανθρώπου το γένος!

Πόσο δίκαιο είχες φίλε μου Μπάμπη ! Πράγματι, χάρις στην 
Μνημοσύνη με την οποία μας προίκισε ο μεγάλος Πατέρας, θα 
σε κρατάμε πάντα στη μνήμη μας σαν ένα υπόδειγμα επιστή-
μονα, συναδέλφου, φίλου, συζύγου, πατέρα και πνευματικού 
ανθρώπου με διαχρονική αξία.
Σε αποχαιρετούμε με συγκίνηση και τιμή

Γιώργος Χριστοδούλου
Ομοτ. Καθηγητής Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών
Επίτιμος Πρόεδρος της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας
Πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ψυχικής Υγείας

Χριστούγεννα και νέος χρόνος 
στο Χωριό με ατέλειωτη ομορ-
φιά και πολλές εκπλήξεις! Χά-
σαμε τα πολλά χιόνια που ήρ-
θαν μετά τις γιορτές, αλλά έτσι 
και αλλιώς τα Καστέλλια είναι… 
παντός καιρού!

Νέο παντοπωλείο
Από τα πολύ ευχάριστα νέα 

είναι η επαναλειτουργία του… 
πολυκαταστήματος του Χω-
ριού υπό νέα διεύθυνση. «Το 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΤΟΥ ΜΑΡΟΥ-
ΛΑ νο2» γράφει η ταμπέλα και 
μπαίνοντας στο μαγαζί σε εντυ-
πωσιάζει η τάξη, η καθαριότητα 
και η ποικιλία των προϊόντων. 
Μπορείς πραγματικά να βρεις 
τα πάντα σε πολύ καλές τιμές. 
Δεν υπάρχει πλέον κανένας λό-
γος (και καμία δικαιολογία) να 
ψωνίζει κανείς από αλλού. Η 
ποιότητα είναι επίσης εξαιρετι-
κή και βρίσκεις κυριολεκτικά τα 
πάντα.
Πρέπει όλοι να στηρίξουμε 

αυτή τη νέα προσπάθεια που 
δίνει ζωή στο Χωριό και ανα-
κουφίζει και τους ηλικιωμένους 
συγχωριανούς μας.

Τα μαγαζιά του Χωριού
Υπό νέα διεύθυνση το Κά-

στρο, νέες ταβέρνες, εξαιρετι-
κή περιποίηση σε όλα τα καφέ 
- μεζεδοπωλεία του Χωριού, 
φαρμακείο, σχολή καράτε, φρο-
ντιστήριο ξένων γλωσσών, το 
παραδοσιακά μας κρεοπωλείο. 
Καλές δουλειές σε όλους για το 
2016. Μακάρι να αυξάνονται 
και να πληθύνονται όσοι προ-
σπαθούν σε αυτούς τους δύ-
σκολους καιρούς με τη δουλειά 
τους να τα βγάλουν πέρα και να 
εξυπηρετούν όλους εμάς.
Ας επιμένουμε… Καστελλιώτι-

κα όσοι πηγαίνουμε στο Χωριό 
στις γιορτές και τα Σαββατοκύ-
ριακα

Παραφωνία στους Δελφούς
Και μιας και ανήκουμε στον 

Δήμο Δελφών να πω μερικές 
εντυπώσεις από την επίσκεψη 
στους Δελφούς. Το τοπίο μονα-
δικό, το Μουσείο πραγματικό 
κόσμημα, υπάλληλοι και φύ-
λακες ευγενέστατοι και εξυπη-
ρετικοί, όλα σε αφήνουν με τις 
καλύτερες εντυπώσεις μέχρι 
που φτάνεις στο κυλικείο, όπου 

προφανώς λάμπει η περίφημη 
«ιδιωτική πρωτοβουλία». Εξω-
φρενικές τιμές, ποιότητα θλι-
βερή, εξυπηρέτηση οριακή σε 
έναν βρώμικο και απεριποίητο 
χώρο, πραγματική παραφωνία. 
Αναρωτιέμαι αν υπάρχει κά-
ποιου είδους έλεγχος…

Σύλλογος γυναικών
Με το παραδοσιακό μπαζάρ 

έδωσε τη δική του νότα στις 
γιορτές και ο Σύλλογος Γυναι-
κών, πάντα δραστήριος. Είναι 
άξιες συγχαρητηρίων οι γυναί-
κες του Χωριού μας που κάνουν 
μια τόσο επιτυχημένη προσπά-
θεια – που έγινε πια θεσμός.

Διαγωνισμός Διηγήματος
Να ζητήσουμε συγγνώμη 

από τους συμμετέχοντες και τα 
μέλη της Επιτροπής του Δ Δια-
γωνισμού Διηγήματος «Στέλιος 
Ξεφλούδας» για τις καθυστερή-
σεις που οφείλονται αποκλει-
στικά σε λειτουργικά προβλή-
ματα του Συλλόγου. Ελπίζουμε 
να προχωρήσουμε και σύντομα 
να έχουμε τα αποτελέσματα.

ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΟΦΟΡΟΣ

ΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΟΔΗ
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(Συνέχεια από τη σελίδα 1)

Προτιμάτε
το φαρμακείο
του χωριού μας

ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΑΣ ΑΠΕΣΤΕΙΛΑΝ
  ΕΥΡΩ
Ευθυμία Λαλά Αθήνα 50
Μαρία Κασσιού    Αθήνα 20
Ελένη Ραφτοπούλου Αθήνα 50
Λουκία Παπά – Παπαϊωάννου  Έδεσσα 50
Ελένη Κουτρούμπα Αθήνα 20
Παναγιώτης Παπαδάκης Αθήνα 50
Ευάγγελος Παπανικολάου Αθήνα    50
Νίκος Μακρής Αθήνα 20
Ιωάννης Αθ. Μακρής Αθήνα 30
Μαρία Καρακλιούμη Αθήνα 50
Χριστίνα Σταματέλου - Κοράκη ΗΠΑ 100
Γεωργία Σταματέλου - Αλεξίου ΗΠΑ 100
Λεμονιά Τσαμαδιά Αθήνα 25
Αλεξοπούλου Μάγδα Αθήνα 200
Αρετή Σκωλέκη Αθήνα 50
Νικόλαος Μοσχολιός Αθήνα 50
Ευσταθία Τσακνιά - Βασιλείου Αθήνα 15

Διόρθωση προηγούμενης έκδοσης Κ.Ν.
Αναφέρουμε τα ποσά: Ζωή Λιάπα 100, Ευθ. Λαλά 50, Κωνστ. 

Παπαχατζή 30
Οι προσφορές σας βοηθούν να εκδόσουμε τα «Κ.Ν». Σας ευχα-

ριστούμε θερμά.

σε στο Κοινοτικό Κατάστημα 
Καστελλίων με μαυρισμένες και 
άρα μη αναγνώσιμες, τις γραμ-
μές που αναφέρεται το τι είναι 
το καθένα και τι αντιστοιχεί σε 
κάθε στήλη. 

13. Προκαλούν εντύπωση οι 
φουσκωμένες αρχικές ποσότητες 
και για αυτό πολλές δεν πραγ-
ματοποιήθηκαν ή αυξήθηκαν 
περισσότερο επιλεκτικά, οι αυ-
ξομειώσεις (αύξηση πάνω από 
200% σε επιλεγμένες εργασίες ή 
μηδενισμού τεράστιων ποσοτή-
των προβλεπόμενων εργασιών). 
Αλλά εκείνο που εγώ δεν μπορώ 
να εντοπίσω είναι που εκτελέ-
στηκαν εργασίες με πολύ μεγά-
λες ποσότητες. Θα εκτιμούσα αν 
με βοηθούσατε να τις εντοπίσω.
Παραδείγματα.
α. Καθαίρεση στοιχείων από 

άοπλο σκυρόδεμα. Από προ-
βλεπόμενα 100m εκτελέσθηκαν 
σύμφωνα με το λογαριασμό και 
πιστοποιήθηκαν 212,21 m3 Που 
καθαιρέθηκαν;
β. Καθαίρεση στοιχείων από 

οπλισμένο σκυρόδεμα: από προ-
βλεπόμενα 100 m3 εκτελέσθηκαν 
και πιστοποιήθηκαν 331,10 m3 . 
Που;
γ. Καθαίρεση λιθοδομών από 

προβλεπόμενα 220,0 m3 πιστο-
ποιήθηκαν 331,10 m3

δ. Καθαίρεση ανωδομών από 
λιθοδομές ή πλινθοδομές από 
105,0 m3 πιστοποιήθηκαν 106,40 
m3 Δηλαδή η καθαίρεση των τσι-
μεντόλιθων της περίφραξης ήταν 
437,50 m3 δηλαδή περίπου 2 m3 
ανά μέτρο περίφραξης. Είχαμε 
τέτοια περίφραξη και γιατί τη χα-
λάσαμε;
ε. Προμήθεια και διάστρωση 

με χρήση αντλίας σκυροδέματος 
κατηγορίας C16/20 από 160,0 m3 
προβλεπόμενα πιστοποιήθηκαν 
287,04 m3 (που διαστρώθηκαν;)
στ. Καθαίρεση συρματοπλέγ-

ματος: από προβλεπόμενα 1000 
m2 (που ήταν αυτά;) πιστοποιή-
θηκαν 393,0 m2. 
ζ. Υδροχρωματισμοί επιφανει-

ών σκυροδέματος από 1150,0 m2 
(που ήταν αυτά;) εκτελέσθηκαν 
μηδέν. Που προβλέπονταν αυτά; 
η. Καθαίρεση επιχρισμάτων 

από μηδέν πιστοποιήθηκαν 
850,0 m2 (που;) 
θ. Επιχρίσματα τριπτά ή σπυ-

ρωτά ή σαγρέ προβλέπονταν 
2600,00 m2 εκτελέσθηκαν μηδέν.
(πραγματικά τι είχαν σκοπό να 
σοβατίσουν;) 
ι. Επιχρίσματα τριπτά - τριβι-

διοτά προβλέπονταν 1140,0 m2 
πιστοποιήθηκαν 1270,88 m2 . 
Απορίες: ενώ δεν προβλέπονταν 
καθαιρέσεις επιχρισμάτων που 
προβλέπονταν τα 1140,0 m2 και 
εφ’ όσον καθαιρέθηκαν 850 m2 
επιχρισμάτων, που έγιναν τα 
υπόλοιπα μέχρι τα 1270,88 m2;
Αυτή η αναντιστοιχία συνεχί-

ζεται σε πάρα πολλές εργασίες, 
δεν θα αναφέρουμε προς το πα-
ρών άλλες μέχρι να πάρουμε τα 
στοιχεία που ζητάμε αλλά δεν 
μπορώ να μη αναφέρω την με 
αρ. τιμ. 25 εργασία. Αποξήλωση 
ηλεκτρικής εγκατάστασης με αρ-
χική ποσότητα 800 τεμάχια και 
πιστοποιημένα και πληρωθέντα 
977,80 τεμάχια. Που υπήρχαν 
όλα αυτά, αφού αποξηλώθηκε 
ο σοβάς αυτά αποξηλώθηκαν 
ξεχωριστά και πως μετρήθηκε το 
0,80 του τεμαχίου;

14 Πως βελτιώνεται ο πολυχώ-
ρος πληροφορικής από το γεγο-
νός ότι ενώ αρχικά προβλεπόταν 
η αντικατάσταση της κεντρικής 
θέρμανσης τελικά έγινε μόνο η 
αποξήλωσή της.

15 Τα προϊόντα καθαιρέσεων 
ποτέ δεν απομακρύνθηκαν από 
τον εργολάβο αλλά από προσω-
πική εργασία των κατοίκων, μην 
αντέχοντας άλλο την απαράδε-
κτη και επικίνδυνη κατάσταση, 

αλλά αφού είχαν πληρωθεί στον 
εργολάβο.

16 Οι εργασίες των πλακο-
στρώσεων δεν είχαν ολοκληρω-
θεί όταν εγκρίθηκε ο λογαρια-
σμός (μήπως έχουν ολοκληρωθεί 
τώρα;) αλλά αργότερα όταν άρ-
χισαν οι διαμαρτυρίες.

17 Το έργο παρουσιάζει πάρα 
πολλές κακοτεχνίες σε πολλές 
εργασίες όπως γνωρίζεται και 
όπως αναφέρθηκε στη Γ.Σ. (αρ-
μολογήματα, ποδιές, υγρασίες, 
μισοτελειωμένες εργασίες κ.λ,π.) 
με πιο προκλητική αυτή, που για 
πρώτη φορά μετά 85 χρόνια το 
κτίριο κατακλύσθηκε από νερά 
τον περασμένο χειμώνα.

18 Η επισκευή της συγκεκριμέ-
νης κακοτεχνίας έγινε με χρήμα-
τα που ο Δήμος διέθεσε και όχι ο 
εργολάβος.

19 Για να δικαιολογηθούν τα 
χρήματα αυτά οδηγήθηκε το Δη-
μοτικό Συμβούλιο (αλήθεια με 
τίνος πρόταση και ευθύνη) να 
πάρει «Μαϊμουδένια» απόφαση 
(συνεδρίαση 29-4-2015) για τάχα 
χρηματοδότηση εκδηλώσεων 
στα Καστέλλια για την Πρωτομα-
γιά. Εκτός αν έγιναν εκδηλώσεις 
και δεν τις καταλάβαμε. Έχει ση-
μασία και ποιες παρατάξεις ψή-
φισαν αυτή την απόφαση.

20 Το Τ. Σ. από το 2003 έως σή-
μερα ποτέ δεν ενημέρωσαν τους 
κατοίκους τι γίνεται, τι πρόκειται 
να γίνει και γιατί επικρατεί αυτή 
η απαράδεκτη κατάσταση.

21 Σε επιστολή μου με αρ. 
πρωτ. 8027/6-4-2015 προς το Τ. 
Σ. Καστελλίων με θέμα την αξι-
οποίηση ακινήτων Τ. Κ. Καστελ-
λίων, την οποία με την ευκαιρία 
να σημειώσω ότι την έχετε αγνο-
ήσει και παρά την απόφαση της 
Γ.Σ. για άμεση συζήτηση της, σας 
τόνιζα ότι «Είναι αδιανόητο να 
ξεκινάει ένα έργο για τη βελτί-
ωση και ανάδειξης μιας περιου-
σίας του Δήμου, να διατίθενται 
χρήματα του Δημοσίου για την 
κατασκευή ενός συγκεκριμένου 
έργου για συγκεκριμένη χρήση 
και να παρατιέται αυτό σε άθλια 
κατάσταση μετά δεκατρία χρό-
νια και κανείς να μην θυμάται 
γιατί πληρώθηκαν τα χρήματα 
από τον πολίτη αυτής της χώρας, 
γιατί τα χρήματα πληρώθηκαν. 
Πέρα από τις πολιτικές ευθύνες 
των διοικούντων υπάρχουν και 
αστικές και ποινικές ευθύνες 
για κάθε εμπλεκόμενο». Επίσης 
διατύπωνα την πρόταση: Σε Γ. 
Σ. των κατοίκων να καλεστούν 
ο επιβλέπων μηχανικός με τον 
προϊστάμενο της υπηρεσίας που 
επιβλέπει το έργο της συντήρη-
σης του σχολείου, για ενημέρω-
ση της πορείας του έργου και οι 
αρμόδιοι αντιδήμαρχοι για να 
ενημερώσουν για τις αποφάσεις 
τους σχετικά.

22 Εκείνο το διάστημα, μετά 
από χρόνια, δραστηριοποιήθη-
καν κάποιοι να πραγματοποι-
ήσουν τα αρμολογήματα στις 
πλακοστρώσεις αφήνοντας όμως 
πολλά σημεία επικίνδυνες εκ-
κρεμότητες. Πριν λίγες μέρες το-
ποθετήθηκε και η περίφραξη.

23 Αυτή τη στιγμή δεν εκκρε-
μεί τυπικά καμιά εργασία που 
να έχει ανεκτέλεστη ποσότητα. 

Η αποπεράτωση του έργου του κτιρίου
του πρώην δημοτικού Σχολείου Καστελλίων

τα παράνομα γενόμενα και να πάρουν τις πρέπουσες απο-
φάσεις. Προς θεού! δεν λέμε να σταματήσει η εξόρυξη, αλλά 
να κοπούν με το μαχαίρι οι αυθαιρεσίες και να αποδοθούν 
τα του Καίσαρος τω Καίσαρι ή με τα πιο καθαρά λόγια, να 
αποδοθούν τα αντισταθμιστικά οφέλη στις Κοινότητες της 
Περιοχής και να μπει μια για πάντα βούλα στην αυθαιρεσία 
των εξορύξεων.

ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΒΩΞΙΤΕΣ
(Συνέχεια από τη σελίδα 1)

(Συνέχεια στη σελίδα 3)

ΤΑΒΕΡΝΑ
«Καστελλιώτικη γωνιά»

 Γεώργιος Ηλ. Χαμηλός
 Επιμέλεια κουζίνας Η ΧΡΥΣΑΝΘΗ

 ΝΟΣΤΙΜΑ ΚΑΘΑΡΑ ΣΠΙΤΙΚΑ

 Τηλ. 2265091218

Υποτονικά τα Χριστούγεννα 
φέτος στο χωριό μας. Ελάχι-
στοι και οι επισκέπτες. Γνωστά 
τα σπίτια. Καλοκαιρία τα Χρι-
στούγεννα. Τσουχτερό το κρύο 
την Πρωτοχρονιά.
Παρ’ όλα αυτά σε πολλά 

σπίτια έβλεπες τα βράδια τα 
πολύχρωμα Χριστουγεννιάτικα 
λαμπιόνια.
Οι αδελφοί Χαμηλού Γιάννης 

και Πέτρος στόλισαν τα σπίτια 
τους όσο πιο εορταστικά μπο-
ρούσαν. Δεν ξέρω αν υπήρχε 
συναγωνισμός, πάντως αν είχα 
να δώσω ένα βραβείο θα το 
έδινα και στους δύο.
Χρόνια πολλά και του χρό-

νου.
• Η κακοκαιρία ευτυχώς σύ-

ντομη που έπληξε όλη την Ελ-
λάδα και γύρω     Ιανουαρίου 
δεν άφησε έξω το χωριό μας. 
Άρχισε να χιονίζει αποβραδίς 
και το πρωΐ το χιόνι έφτασε 
τους 30 πόντους και η περιοχή 
μας έγινε κάτασπρη. Το πρώτο 
χιόνι του φετινού χειμώνα. Τα 
μηχανήματα του Δήμου κράτη-
σαν τους δρόμους ανοιχτούς 

και πέρασε και αυτός ο χιονιάς 
χωρίς πολλές δυσκολίες.

• Κλείνει το Αστυνομικό 
Τμήμα Γραβιάς παρόλες τις 
δυναμικές διαμαρτυρίες των 
κατοίκων. Στο νομό Φωκίδας 
παραμένουν πλέον της Άμ-
φισσας, Ιτέας, Λιδορικίου και 
Ευταλίου. Απ’ τα πλευρά μας 
οι κάτοικοι τριών Δήμων Παρ-
νασσού, Γραβιάς και Καλλέων 
απομακρυσμένοι απ’ την πρω-
τεύουσα με δύσκολο ορεινό 
οδικό δίκτυο θεωρούμαστε 
ακάλυπτοι και απροστάτευ-
τοι. Ο χρόνος θα δείξει όλες 
τις αδυναμίες της απόφασης 
αυτής.
Στη Γραβιά η παρουσία της 

αστυνομίας ορίζεται από ιδρύ-
σεως του Ελληνικού κράτους.

• Με εύκολο τρόπο ανοίχτη-
κε στο δρόμο αυλάκι προκει-
μένου να περάσει και εγκατα-
σταθεί ο καλώδιο με οπτικές 
ίνες με όλες τις δυνατότητες 
παρέχει η εποχή της ψηφιακής 
επανάστασης και πληροφορί-
ας. Πάντως αυξήσεις στις συ-
ντάξεις δεν προβλέπονται.

ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ

ΤΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΕάν η δωρεά των βιβλίων των Αφών Χαλατσά γινόταν σε οποιαδήποτε άλλη βιβλιοθήκη άλλη βιβλιοθήκη θα είχε γίνει ανάμνηση. Εδώ πολεμάμε το θέμα 1 – 4 χρόνια και δεν μπορού-με να τα καταφέρουμε. Και τούτο επειδή δεν διαθέτουμε κά-ποια χρήματα για την μεταφορά. Μάλλον φαίνεται για αστείο.Εδώ δεν σχεδιάζουμε να μαζέψουμε μερικά βιβλία.Σχεδιάζουμε μια πραγματική βιβλιοθήκη. Αράζουμε με 5.000 τόμους των Χαλατσαίων και υπάρχει αλλά μια προσφορά 5.000 τόμων από άλλον δωρητή που όλη οι βιβλιοθήκη θα ήθελαν να έχουν την συλλογή των βιβλίων αυτή της προσωπικότητας. Μέσα σ’ ένα χρόνο θα φθάσουμε τους 20.000 τόμους και δεν ξέρω που θα φθάσουμε στην συνέπεια.Η δημιουργία βιβλιοθήκης του χωριού μας είναι σπουδαίο έργο. Έργο που θα μείνει για πάντα. Οι επερχόμενοι γονείς θα μας ευγνωμονούν.Η έκκλησή μας να συγκεντρώσουμε κάποια χρήματα ακού-σθηκε μέχρι την Αμερική και τον Ειρηνικό Ωκεανό. Οι αδερφές Γεωργία και Χριστίνα Σταματέλου πάντα πρόθυμες, μας απέ-στειλαν από 100 ευρώ. Ο πλοίαρχος Νικ. Μπαλωμένος το γένος Στοφόρου μας άλλα 100 ευρώ.Προσφορές είχαμε ακόμη απ’ τον Νικ. Μακρή 50, Δημ. Χαλα-τσά 50, Νικ. Μοσχολιό 50, Αθαν. Σίμο και Αθαν. Γραμματικό 50. Όποιος θέλει και μπορεί ας μας βοηθήσει.                            Α.Ι.Γ.

Ο αείμνηστος συγχωριανός 
μας Ιατρός Γεώργιος Β. Καρα-
πλής είχε ασχοληθεί και ερευ-
νήσει την ιστορία του χωριού 
μας. Ήταν γνώστης της παλαιάς 
αλλά και της νεώτερης ιστορίας 
με αρκετές δημοσιεύσεις και 
μελέτης πως θα μπορούσαμε 
να εκμεταλλευτούμε τους αρ-
χαιολογικούς χώρους.
Σε κάποιο παλιό φύλλο της 

εφημερίδας μας υπάρχει μια 
αναφορά του ότι: Κάποιοι Κα-
στελλιώτες είχαν εγκλειστεί 
και πολεμήσει στο πλευρό του 
Ανδρούτσου στο Χάνι της Γρα-
βιάς. Βέλλιος Ευθύμιος, Ηλιό-
πουλος Ανδρέας, Δούκος (Θω-
μάς του Θωμά). Δύο       πρώτα 

ξαδέρφια, Ανδρέας ή πλάτανος 
και Γιάννης ή Τσόκας Γιάπης, 
και Παπαναστασίου Κάλιας. Πι-
θανότατα οι Αδελφοί Κουτρού-
μπα, μάλιστα έλαβαν μέρος υπό 
τον Μακρυγιάννη στην μάχη της 
Αγόριανης.
Δεν γνωρίζω τις πηγές του 

Γεωργίου Καραπλή και προφο-
ρικές να είναι κάποια βάση θα 
έχουν.
Αν τώρα να ζητήσει κανείς 

να αναγραφούν τα ονόματα για 
την συμπλήρωση των 120 που 
έλαβαν μέρος στην μάχη στο 
Χάνι.
Αναζητούμε αν κάποιος έχει 

περισσότερα στοιχεία.
Α.Γ.Γ.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
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(Συνέχεια στη σελίδα 7)

ΤΑΒΕΡΝΑ
«Η ΜΙΡΑΝΤΑ»

 Ευχάριστο περιβάλλον, καλή εξυπηρέτηση
Η αίθουσα διατίθεται για συνεστιάσεις

Βασίλειος Νάκο - Καστέλλια

Στις γαλλικές ανασκαφές που 
έγιναν στο Λητώο, δηλαδή στο 
ιερό της Λητούς στην πόλη του 
Ξάνθου της μεγαλύτερης αρχαί-
ας πόλης της Λυκίας, βρέθηκε 
το 1965 μια μεγάλη στήλη από 
ασβεστόλιθο, θαμμένη κάτω 
από προσχώσεις τριών μέχρις έξ 
μέτρων προς τα νότια, εκεί που 
κατά πάσα πιθανότητα μετά το 
168 π.Χ., θα έπρεπε να βρισκό-
ταν η Βόρεια Ελληνιστική Πύλη 
του Λητώου, ανάμεσα σε δύο 
καλοδιαταγμένα «λυκιακά» τεί-
χη. Ανέπαφη, εκτός από μικρά 
γρατζουνίσματα, περιλαμβάνει 
εκατόν δέκα γραμμές ελληνικού 
κειμένου, που διαβάζεται πάρα 
πολύ καλά. Ένα πρώτο αντί-
γραφο είχε αποσταλεί από τον 
αρχαιολόγο Ερρίκο Μετσγκερ 
στον συνάδελφο του Λουδοβί-
κο Ρομπερ, ο οποίος όμως δεν 
είχε τον χρόνο να το μελετήσει 
λεπτομερώς και περιωρίσθηκε 
στο να κάνει μερικές παρατηρή-
σεις και να συμπεριλάβει μερικά 
αποσπάσματα στο έργο του που 
έγραψε σε συνεργασία με την 
κυρία Ιωάννα Ρομπερ και δημο-
σίευσε το 1983 με τον τίτλο: «Οι 
ανασκαφές της Αμυζόνος στην 
Καρία». Μετά το θάνατο του, 
τον Μάϊο του 1984, ο Μετσγκερ 
απεφάσισε να μου εμπιστευθεί 
το εύρημα αυτό, ύστερα και από 
τη συναίνεση της κυρίας Ρομπερ, 
την οποία ευχαριστώ θερμά. Την 
ευχαριστώ και για την βοήθεια 
της και για τις φιλικές της παρα-
τηρήσεις, καθώς επίσης εκφρά-
ζω και τις ευχαριστίες μου, προς 
τον κ. Λε Ροϋ, διάδοχο της στις 
ανασκαφές του Λητώου.

Πάνω σ’ ένα και μοναδικό μνη-
μείο και χωρίς άλλες αλλοιώσεις, 
παρά μόνον ένα κενό ενός γράμ-
ματος, είναι χαραγμένα τέσσερα 
κείμενα. Κατ’ αρχάς ένα διάταγ-
μα του Ξάνθου (Σειρές 1-73) 
και μετά τρία κομμάτια, πολύ 
προχωρημένα για την εποχή 
τους, που έχουν αποδοθεί στην 
αρχική πρωτότυπη διάλεκτο. Το 
διάταγμα χρονολογούμενο από 
τον μήνα Β΄ Αυδαίον του 17ου 
έτους της βασιλείας του Φιλοπά-
τορος, αναφέρει την άφιξη στη 
Λυκία, μιας αντιπροσωπείας από 
το Κυτίνιο, πόλη της Μητροπόλε-
ως των Δωριέων στα βόρεια του 
Παρνασσού, επαναλαμβάνοντας 
τους όρους των διαπραγματεύ-
σεων με τους απεσταλμένους. 
Οι απεσταλμένοι, επικαλούμενοι 
την «συγγένεια» των Δωριέων 
και των Ξανθχων, υπενθύμισαν 
μύθους στους οποίους η «συγγέ-
νεια» αυτή αναφέρεται και χρη-
σιμοποίησαν στις αναφορές τους 
θεούς, ήρωες και ανθρώπους 
από την εποχή των Ηρακλείδων 
και των μετακινήσεων των πλη-
θυσμών, υποστηρίζοντας ότι αυ-
τοί οι δεσμοί δικαιολογούν μια 
συμπαράσταση τους. Μετά από 
ένα καταστροφικό σεισμό, το Κυ-
τίνιο κάηκε από τον στρατό του 
Αντιγόνου Δόσου. Στην Κεντρική 
Ελλάδα, οι Κυτίνιοι βοηθήθη-
καν ελάχιστα από την Αιτωλική 
Συμμαχία και την Αμφικτυονία, 
της οποίας αποτελούσαν μέλη 

και κατέφυγαν σε έρανο μεταξύ 
των Δωριέων της Ν. Δυτικής Μι-
κρός Ασίας και νομίζω, επίσης, 
των νησιών, που πιθανόν είχαν 
υποφέρει λιγότερο από τους μα-
κροχρόνιους πολέμους, στους 
οποίους έβαλε τέλος η ειρήνη 
των Φοινίκων. Οι Ξάνθιοι, ευρι-
σκόμενοι σε δύσκολη θέση, εξη-
γούν γιατί δεν είναι καθόλου σε 
καλύτερη κατάσταση και επειδή 
δεν μπορούν να τους αφήσουν 
να φύγουν με άδεια χέρια, δεν 
κρύβουν, ότι μπορούν να τους 
δώσουν 500 δρχ. από ένα δάνειο, 
που πήραν κι αυτοί και να τους 
φιλοξενήσουν καλώντας τους σε 
δείπνο.

Σ’ αυτό το μεγάλο ψήφισμα, 
που είναι πολύ καλά τεκμηριω-
μένο, είναι καταχωρημένη και η 
αλληλογραφία, που επιδόθηκε 
από την αντιπροσωπεία. (Σει-
ρές 73-79), η περίληψη δηλαδή 
ενός ψηφίσματος της Αιτωλικής 

Η επιγραφική στήλη που αναφέρεται σε επίσκεψη αντιπροσωπείας
των Κυτινίων στην πόλη Ξάνθο της Μικρός Ασίας

Του Δημήτρη Χρ. Χαλατσά
Ο γάλλος αρχαιολόγος Ζαν Μπουσκέ δημοσίευσε το 1988 (περ. REG Τεύχος 101-1988 σελ. 12-53) μια περισπούδαστη πραγματεία, πάνω σε μια πολύστηλη επιγραφή με 

εκατόν δέκα (110) σειρές, που βρέθηκε στις ανασκαφές που έκανε τη γαλλική αρχαιολογική αποστολή στην πόλη Ξάνθο της Λυκίας και στο εκεί ιερό της Λητούς, το Λητώο.
Η επιγραφή αναφέρεται στην επίσκεψη αντιπροσωπείας της πόλεως του Κυτινίου της μεγαλύτερης πόλεως από τη Δωρική Τετράπολη, δηλαδή της Μητρόπολης των Δωρι-

έων (που βρισκόταν στο χώρο του σημερινού Δήμου Δωριέων της Επαρχίας Παρνασσίδος του Νομού Φωκίδος) στον Ξάνθο, τη μεγαλύτερη πόλη της Λυκίας, για να ζητήσει 
αρωγή για την ανοικοδόμηση των τειχών του Κυτινίου που γκρέμισε τελικά ο Αντίγονος Δόσος το 222 π.χ. και που προηγουμένως είχαν εξαρθρωθεί από σεισμό, το 228-224 
π.χ. Οι Κυτίνιοι απευθύνονται στους αδελφούς Ξάνθιους στο όνομα της κοινής τους δωρικής καταγωγής. Το δημοσίευμα αυτό του Ζαν Μπουσκέ το αναδημοσιεύουμε αυτού-
σιο σε ελεύθερη απόδοση, για το μεγάλο ιστορικό ενδιαφέρον που παρουσιάζει:

Ακολουθεί η μετάφραση.
Βασιλεύοντος του Πτολεμαί-

ου, υιού του Πτολεμαίου και της 
Βερενίκης, Θεών Ευεργετών, και 
του υιού Πτολεμαίου, του 17ου 
έτους, ιερέως των Θεών Ευεργε-
τών και του βασιλέως Πτολεμαί-
ου Ανδρόνικου υιού του Περλά-
μου, προ της πόλεως δε του Τλη-
πολέμου, υιού του Αρταπάτου, 
τον μήνα Αυδαίον Β΄, μετά από 
μία σύγκληση της ολομέλειας, οι 
Ξάνθιοι, πόλη και άρχοντες απε-
φάσισαν:

Επειδή από την Αιτωλική Συ-
μπολιτεία, παρουσιάσθηκαν Δω-
ριείς πρεσβευτές της Μητρόπο-
λης, από το Κυτίνιο, ο Λαμπρίας, 
ο Αίνετος και ο Φηγεύς, φέρο-

Συμπολιτείας, που προσδιορίζει 
την αποστολή της δωρικής αντι-
προσωπείας, τον προορισμό και 
τον σκοπό της. Στις σειρές 79-88 
καταχωρείται, ένα γράμμα των 
τριών ανωτέρων αρχηγών της 
Αιτωλίας, στο όνομα του Συνε-
δρίου της Συμπολιτείας, που 
αναφέρει με τα ονόματα τους 
τους τρεις απεσταλμένους. Τέλος 
στις σειρές 88-110 καταχωρεί-
ται, ένα γράμμα από το Κυτίνιο, 
στο οποίο περιγράφονται με 
λεπτομέρειες οι καταστροφές, 
που έφεραν την πόλη σ’ αυτή τη 
δεινή θέση. Τα τέσσερα κείμενα 
αλληλοσυμπληρώνονται.

Ο λιθογράφος συνέπτυξε τα 
γράμματα και τις γραμμές όσο 
μπορούσε Οι γραμμές έχουν 37-
54 γράμματα, 43 το λιγότερο. Το 
κείμενο περιλαμβάνει συνολικά 
4759 γράμματα, και έχουν εξα-
φανισθεί μόνον 29. Το παραθέ-
τουμε:

ντες ψήφισμα των Αιτωλών και 
επιστολή των Δωριέων, μετά την 
αφήγηση των συμβάντων στην 
πατρίδα τους και την παράθεση 
με μεγάλη φροντίδα και ακρίβεια 
των περιεχομένων στην επιστο-
λή, μας παρακαλούν να θυμη-
θούμε την συγγένεια που έχουμε 
μαζί τους, κληρονομιά από τους 
θεούς και τους ήρωες και να μην 
αδιαφορήσουμε για την κατα-
στροφή των τειχών της πόλης 
τους. Η Λητώ, η αρχηγέτις της 
πόλης μας, δεν γέννησε εδώ την 
Αρτεμη και τον Απόλλωνα; Από 
τον Απόλλωνα και την Κορωνί-
δα, κόρη του Φλεγύα απόγονου 
του Δώρου, γενήθηκε στην Δω-
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ρίδα, ο Ασκληπιός. Εκτός από 
την συγγένεια μεταξύ μας, προ-
ερχόμενη απ’ αυτούς τους θεούς, 
εξέθεσαν επίσης τους ισχυρούς 
δεσμούς καταγωγής που έχουν 
με τους ήρωες, ξεκινώντας την 
γενεαλογία από τον Αίολο και 
τον Δώρο. Μας υπέδειξαν ακό-
μη τις αποικίες μας τις κτηθεί-
σες από τον Χρυσάορο, γιό του 
Γλαύκου, γιο του Ιππολόχου που 
τις κυβέρνησε ο Αλήτης, ένας 
των Ηρακλείδων. Ορμώμενος 
από την Δωρίδα τις βοήθησε, 
όταν πολιορκήθηκαν. Τις απάλ-
λαξε από τον κίνδυνο, που τις 
απειλούσε και παντρεύτηκε την 
Αορος κόρη του Χρυσάορος. Κα-
τόπιν αναφέρθηκαν και με άλλα 
επιχειρήματα στη συμπάθεια, 
που από αρχαιοτάτων χρόνων 
μας συνδέει στενά και μας ζήτη-
σαν να μην μείνουμε αδιάφοροι 
στον αφανισμό της πιο μεγάλης 
πόλης της Μητρόπολης, αλλά 
αντίθετα να τους βοηθήσουμε 
στην επανακατασκευή των τει-
χών τους, πάντα στο μέτρο των 
δυνατοτήτων μας και έτσι θα 
δηλώσουμε στους Έλληνες την 
συμπάθεια που τρέφουμε στην 
Δωρική Συμμαχία και στην πόλη 
του Κυτινίου, βοηθώντας τους 
με ένα τρόπο αντάξιο των προ-
γόνων μας και ημών των ιδίων. 
Ανταποκρινόμενοι στο αίτημα 
τους, θα φαινόμασταν ευχάρι-
στοι όχι μόνο στους Κυτινίους, 
αλλά και στους Αιτωλούς και σ’ 
όλους τους άλλους Δωριείς και 
ειδικά στον βασιλέα Πτολεμαίο, 
που είναι συγγενής των Δωριέ-
ων από τους Αργεάδες βασιλείς, 
απογόνους του Ηρακλέους.

Η τελική απόφαση είναι να 
τους απαντήσουμε ως ακολού-
θως: στο θέμα των ατυχιών της 
πόλης τους, όλοι οι Ξάνθιοι συμ-
μετέχουν στην θλίψη τους και 
πιστεύουν, ότι οφείλουν ν’ αντα-
ποκριθούν στις εκκλήσεις τους 
με μεγαλοκαρδία και εξ αιτίας 
της συγγένειας που τους συνδέ-
ει, λόγω των θεών και των ηρώ-
ων, αλλά και λόγω του γεγονό-
τος, ότι ο βασιλέας Πτολεμαίος, 
απόγονος του Ηρακλή, φθάνει 
μ’ αυτήν την συγγένεια ως τους 
βασιλείς της διαδοχής του Ηρα-
κλή. Βέβαια, αν τα οικονομικά 
της πόλης μας δεν ήταν σε άθλια 
κατάσταση, οι Ξάνθιοι θα δήλω-
ναν ξεκάθαρα την συμπάθεια 
τους, μη δίνοντας σε κανένα το 
δικαίωμα να αμφισβητήσει την 
γεναιοδωρία τους. Εν τούτοις, 
επειδή το δημόσιο ταμείο είναι 
άδειο, έχουμε λάβει αρκετά δά-
νεια, δεν μπορούμε να επιβάλ-
λουμε επιπλέον φόρους στους 
πολίτες, λόγω του οικονομικού 
νόμου που επεβλήθη με ψήφι-
σμα, για εννέα χρόνια, καθώς 
και διότι οι πιο πλούσιοι πολίτες 
έχουν ήδη πληρώσει αρκετές 

εισφορές, λόγω των δυσκολι-
ών της στιγμής, που εκθέσαμε 
στους πρεσβευτές -αν για όλους 
αυτούς τους λόγους η πόλη μας 
βρίσκεται στερημένη πόρων, 
δεν παύει να προβληματίζεται 
στην ιδέα να μη μείνει αδιάφορη 
στην καταστροφή ενός συγγε-
νούς λαού, που κτυπήθηκε από 
τόσες ατυχίες. Γι’ αυτό αποφασί-
ζεται, οι άρχοντες να δώσουν ένα 
δάνειο 500 δρχ. που. θα παρα-
δοθεί στους απεσταλμένους, για 
να ανακατασκευάσουν τα τείχη 
τους και να τους αποδώσουμε 
την φιλοξενία που προβλέπουν 
τα ήθη και τα έθιμα.

Και προκειμένου οι μελλοντι-
κές γενεές να κρατήσουν στη 
μνήμη τους δεσμούς φιλίας με 
τους Δωριείς και τον ζήλο που 
μας εμπνέει η συγγένεια μαζί 
τους, οι άρχοντες θα χαράξουν 
πάνω σε μια λίθινη στήλη, αφιε-
ρωμένη στο ιερό της Λητούς, το 
ψήφισμα των Αιτωλών, το γράμ-
μα των στρατηγών και των συ-
νέδρων, καθώς και την επιστολή 
που μας απέστειλαν οι Δωριείς 
και το παρόν ψήφισμα επίσης. 
Αυτό το ψήφισμα να παραδο-
θεί στους πρεσβευτές και να 
προσκληθούν σε συμπόσιο: Το 
ψήφισμα των Αιτωλών είναι το 
εξής: «Οι Αιτωλείς απεφάσισαν ν’ 
αναθέσουν στους Δωριείς την μέ-
ριμνα αποστολής αντιπροσωπεί-
ας στις συγγενείς πόλεις και στους 
βασιλείς απογόνους του Ηρακλή, 
Πτολεμαίου και Αντιόχου. Οι απε-
σταλμένοι στην παρουσίαση τους 
θα τους ζητήσουν εν ονόματι της 
συγγένειας τους με τους Δωριείς 
και τους Αιτωλούς να συμμετά-
σχουν στην ανακατασκευή των 
τειχών της πόλης του Κυτινίου, 
ούτως ώστε να εποικισθεί ξανά το 
συντομώτερο δυνατό.»

Ακολουθεί η επιστολή των 
αρχόντων και συνέδρων της 
Αιτωλίας:

«Ο Αγέλαος, ο Πανταλέων, ο 
Μολοσσός και οι σύνεδροι της Αι-
τωλίας προς τη Βουλή και τον λαό 
του Ξάνθου. Οι Λαμπρίας, Αινετός 
και Φυγέας, που σας παρέδοσαν 
αυτή την επιστολή, είναι Δωριείς 
εκ Κυτινίου και παρουσιάζονται 
μπροστά σας ως εκπρόσωποι των 
Αιτωλών, για να συζητήσουν για 
την ανακατασκευή των τειχών της 
πόλης των Κυτινίων. Όμως θα σας 
είμαστε υπόχρεοι, αν, από ενδια-
φέρον προς εμάς, προς την Αιτω-
λική Συμμαχία και προς τους φι-
λικούς δεσμούς που σας ενώνουν 
με τους Δωριείς, τους ακούσετε με 
συμπάθεια και αντιμετωπίσετε με 
μεγαλοκαρδία στα αιτήματα τους. 
Να είστε πάντα καλά».

Ακολουθεί η επιστολή των 
Δωριέων του Κυτινίου:

«Οι Δωριείς της Μητρόπολης 
που κατοικούν στο Κυτίνιο χαι-
ρετίζουν την βουλή και τον λαό 
του Ξάνθου. Εμείς και οι Αιτωλοί 
σας στείλαμε ως πρεσβευτές, 
τον Λαμπρία γιό του Παγλέους, 
τον Αίνετο γιό του Πολύτου και 
τον Φυγέα γιό του Σωτίωνος, οι 
οποίοι πρέπει να σας πληροφο-
ρήσουν διά ζώσης και σύμφω-
να με τις δοθείσες προς αυτούς 
οδηγίες. Να, τι μας συμβαίνει. 
Την εποχή που ο βασιληάς Αντί-
γονος εισέβαλε στην Φωκίδα, 
κατέρρευσαν τμήματα των τει-
χών όλων των πόλεων μας μετά 
από ένα σεισμό. Ενώ οι νεαροί 
στρατιώτες μας «έσπευσαν προς 
προστασία του ιερού του Απόλ-
λωνα στους Δελφούς, ο βασιλη-
άς εισχώρησε στην Δωρίδα, συ-
μπλήρωσε την καταστροφή των 
τειχών και έκαψε τα σπίτια. Σας 
παρακαλούμε λοιπόν να θυμη-
θείτε την συγγένεια μας μαζί σας 
και να μην αδιαφορήσετε για 
τον αφανισμό της μεγαλύτερης 
πόλης της Μητρόπολης, το Κυ-
τίνιο, αλλά αντίθετα να μας βοη-
θήσετε στην ανακατασκευή των 
τειχών μας, στο μετρό που εσείς 
θα κρίνετε, και να δείξετε στους 
Έλληνες την συμπάθεια που τρέ-
φετε για μας και την πόλη μας, 
βοηθώντας μας με ένα τρόπο 
αντάξιο των προγόνων σας και 
υμών των ιδίων. Οσο για μας, θα 
σας αποδώσουμε τα σημεία ευ-
γνωμοσύνης, που θα ζητήσετε. 
Πρέπει να γνωρίζετε όμως, ότι 
μ’ αυτόν τον τρόπο δεν γίνεστε 
ευχάριστοι μόνον σ» εμάς, αλλά 
και στους Αιτωλούς και όλους 
τους υπόλοιπους Δωριείς και ει-
δικά στον βασιληά Πτολεμαίο, 
που είναι συγγενής μας μέσω 
των βασιλέων (των Αργεάδων 
απογόνων του Ηρακλή».

Ακολουθούν σχόλια του Ζαν 
Μπουσκέ, με μεγάλο φιλολογικό 
και αρχαιολογικό ενδιαφέρον, 
καθώς και επιστημονικές παρα-
τηρήσεις μεγάλης αξίας. Για τον 
μέσο αναγνώστη η εμπεριστα-
τωμένη αυτή επιστημονική επο-
πτεία παρέλκει και γι’ αυτό θα 
προσπαθήσουμε, απλοποιώντας 
τα πράγματα, να σχολιάσουμε το 
κείμενο της επιγραφής, αλλά και 
τις παρατηρήσεις του συγγρα-
φέα.

Η αλήθεια είναι ότι η καθ’ αυτό 
επιστημονική μελέτη της γραφής 
σε μερικά σημεία δημιουργεί 
προβλήματα και παρατηρήσεις, 
για τον χειρισμό του χώρου της 
στήλης από τον επιγραφοποιό. 
Οι προσθήκες και οι συμπλη-
ρώσεις που κάνει σ’ αυτήν ο 
Ζαν Μπουσκέ είναι πραγματικά 
σημαντικές και αξιόλογες. Χαρα-
κτηριστικό και εύστοχο είναι το 
προσαρτώμενο για τη συμπλή-
ρωση π|ς επιγραφής, στο τέλος 
της να τοποθετηθεί ο χαιρετι-
σμός «Ερρωσθε» που θα πεί «Να 
είστε καλά»..

Εκείνο που πράγματι δημιουρ-
γεί ιδιαίτερη αξία στην πολύστη-
λη επιγραφή, είναι η γλώσσα της 
και το λεξιλόγιο της. Βρισκόμα-
στε στην Ιωνία, όπου ακμάζει η 
Ιωνική Ελληνική διάλεκτος με 
την ωραία της φιλολογική ροή, 
όπως διατυπώνεται στο αρχικό 
κείμενο της επιγραφής, αλά οι 
απεσταλμένοι Δωριείς εκφράζο-
νται στη δική τους διάλεκτο, την 
δωρική και χωρίς αυτό να δημι-

ουργεί παραξενιά. Αδερφωμέ-
νες οι δύο διάλεκτοι διαδέχονται 
η μία την άλλη, χωρίς να δυσκο-
λεύουν ούτε τον επιγραφοποιό, 
αλλά ούτε και τους συνδιαλεγό-
μενους της εποχής αυτής. Είναι 
σα να λέγαμε σήμερα, ότι ο διά-
λογος γίνεται στην αθηναϊκή την 
πανελλήνια γλώσσα και στην ιδι-
ωματική την ποντιακή. Μ’αλλα 
λόγια δεν υπάρχει καμία απολύ-
τως δυσκολία στην συνεννόηση. 
Είναι απόλυτα κατανοητές και οι 
δύο μεταξύ τους. Το περίεργο 
είναι ότι οι ξάνθιοι είναι Δωριείς 
και μ’ αυτή τη συγγένεια και την 
κοινή καταγωγή έρχονται οι κυ-
τινιείς να ζητήσουν αρωγή, παρά 
ταύτα δεν συνδιαλέγονται στη 
δωρική διάλεκτο των προγόνων 
τους, αλλά στην ιωνική που έχει 
κατισχύσει και σ’ αυτούς.

Πρόβλημα δημιουργήθηκε 
όσον αφορά την αναφερόμενη 
χρονολογία στο κείμενο της επι-
γραφής, ώστε να έχουμε σαφή 
προσδιορισμό του χρόνου με-
ταβάσεως των κυτινίων στο Λη-
τώον της πόλεως Ξάνθου της Μ. 
Ασίας. Από τα συγκριτικά στοι-
χεία που παρατίθενται από τον 
Λ. Ρομπέρ, προσδιορίζεται ότι η 
μετάβαση των Κυτινίων έγινε το 
καλοκαίρι του 205π.χ. Ας σημει-
ωθεί ότι οι αρχαίοι στους προσ-
διορισμούς των χρονολογιών 
τους, εκτός από τα ονόματα των 
βασιλευόντων Βασιλέων, στην 
κάθε περίπτωση χρονολογικού 
προσδιορισμού; χρησιμοποιού-
σαν και τα ονόματα των ιερέων. 
Εδώ αναφέρεται το όνομα Αν-
δρόνικος ως ιερέας. Απ’ την άλλη 
μεριά η αιτωλική χρονολογία εί-
ναι λειψή, αν και στρατηγός την 
εποχή αυτή ήταν ο Αγέλαος της 
Ναυπάκτου.

Είναι γνωστό, όπως προανα-
φέρθηκε, ότι το Κυτίνιο ήταν η 
μεγαλύτερη πόλη από την Δω-
ρική Τετράπολη, που βρισκόταν 
μέσα στα σημερινά όρια του 
τέως Δήμου Δωριέων και που 
την αποτελούσαν, εκτός από 
το Κυτίνιο και οι πόλεις Ερινύ-
ας, Βοίον και Πίνδος ή Ακύφας. 
Ένα ζήτημα το οποίο γεννιέται, 
πώς αυτοί οι πρεσβευτές, ο Λα-
μπρίας, ο γιος του Παγλέους, ο 
Αίνετος, γιος του Πολύτου και 
ο Φηγέας, γιος του Σωτίωνος, 
έφτασαν από το δωρικό Κυτίνιο 
στην Ξάνθο της Λυκίας. Πρέπει 
να αποκλείσουμε τη διαδρομή, 
με πεζοπορία, δηλαδή πέρα-
σμα από Θεσσαλία Μακεδονία, 
Θράκη, Ελλήσποντο, Παράλια 
Μ. Ασίας μέχρι τη Λυκία, διότι 
μια τέτοια διαδρομή δε θα ήταν 
μόνο επίπονη, αλλά και αδύνατη 
σε πολλά σημεία, αν υπολογίσει 
κανένας τις καιρικές συνθήκες, 
την ημερήσια διατροφή και το 
κατάλυμα και την ασφάλεια, ένα 
τέτοιο ταξίδι πεζοπορίας με δι-
άρκεια πολύ πέρα από τον ένα 

μήνα για να πραγματοποιηθεί, 
αφού και η παραπλάνηση μέσα 
στο χώρο θα ήταν πολύ πιθανή, 
θα ήταν πολύ δύσκολο, αν όχι 
αδύνατο. Πρέπει να παραδε-
χτούμε, ότι η μετάβαση έγινε με 
θαλάσσιο μέσον, διότι είναι γνω-
στό, ότι οι θαλάσσιες συγκοι-
νωνίες μεταξύ της ηπειρωτικής 
Ελλάδος, των νησιών και της Μ. 
Ασίας ήταν τακτική τόσο σε με-
ταφορά ανθρώπων, όσο και στις 
μεταφορές εμπορευμάτων. Πι-
θανότερο κέντρο επιβιβασμού 
των πρεσβευτών η Μαγνησία 
και κατά δεύτερο λόγο ο Πειραι-
άς, με κυριότερο κέντρο αποβι-
βασμού την Πάταρα (σημερινό 
Γκελερίς) ή την Ανδριάκη επίνειο 
της πόλεως Μύρας (σημερινή 
Ντεμπρί) ή κι ακόμα τη Σμύρνη 
και από εκεί με υποζύγια ή άμα-
ξες έφτασαν στη Λυκία.

Τα κείμενα της επιγραφής, 
αλλά και η αφετηρία που οδή-
γησε τους Κυτινίους να προσέλ-
θουν στον Ξάνθο της Λυκίας για 
να ζητήσουν αρωγή, ήταν όπως 
προειπώθηκε η κοινή καταγωγή. 
Δηλαδή η δωρική τους καταγω-
γή, τόσο των Κυτινίων, όσο και 
των Ξανθιών. Η συγγένεια αυτή 
αναφέρεται σε θεούς και ήρωες 
που ήσαν κοινοί και για τις δύο 
πόλεις, με αναφορά στον γενάρ-
χη τους τον Ηρακλή, οι οποίοι 
για να πετύχουν το στόχο τους 
υπενθυμίζουν στους Ξανθίους 
τη γέννηση του Ασκληπιού στη 
Δωρίδα. Ποντάρουν οι απε-
σταλμένοι στην ευαισθησία των. 
Ξανθιών ως προς την καταγωγή 
τους και γι’ αυτό και τολμούν να 
κάμουν ένα τόσο μεγάλο ταξίδι, 
με τη βεβαιότητα, ότι θα τύχουν 
της αρωγής των, προκειμένου 
να ανοικοδομήσουν τα τείχη 
του Κυτινίου, τα οποία αφ’ ενός 
μεν κατέστρεψε ο σεισμός, αφ’ 
ετέρου δε η πυρκαγιά, την οποία 
προξένησαν κατά την εισβολή 
τους τα στρατεύματα του Αντι-
γόνου Δόσου στη Δωρίδα.

Αλλά, ας έρθουμε πρώτα απ’ 
όλα στις αιτίες της καταστροφής 
των τειχών. Για να γκρεμιστούν 
τείχη, ο σεισμός πρέπει να ήτο της 
τάξεως των 7 έως 8 βαθμών της 
κλίμακας Ρίχτερ. Καθ’ όσο γνωρί-
ζουμε τέτοιας υψηλής εντάσεως 
σεισμός, εκτός απ’ αυτόν, άλλος 
δεν έχει αναφερθεί. Έχουν γίνει 
βέβαια πολλοί σεισμοί με επίκε-
ντρα τον γειτονικό Κορινθιακό 
κόλπο ή την άλλη πλευρά του 
ρήγματος της Αταλάντης, αλλά 
όχι σε τέτοια ένταση, να στρώ-
νουν κάτω ολόκληρα τείχη. Χρο-
νολογικά πρέπει να τοποθετηθεί 
ο σεισμός γύρω στο 228-226 π.χ. 
η δε εισβολή των στρατευμάτων 
του Αντιγόνου Δόσου πρέπει να 
τοποθετηθεί την άνοιξη του 222 
π.χ. Φαίνεται, ότι την ίδια εποχή 
υπήρξε μεγάλη σεισμική δρα-
στηριότητα στην περιοχή, αφού 
αναφέρεται από τον Πολύβιο, 
ότι από πολύ μεγάλη σεισμική 
δόνηση στην περιοχή της Λά-
ρυμνας, δημιουργήθηκε πα-
λιρροϊκό κύμα που σάρωσε τα 
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Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ

Με μεγάλη επιτυχία παρουσία 
όσων τυχερών εξασφάλισαν 
θέση, πραγματοποιήθηκε η συ-
ναυλία ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ του Μίκη Θε-
οδωράκη στο Μέγαρο Μουσικής 

στις 11-11-2015 με την ορχήστρα 
των μελών της Μουσικής «ΚΑ-
ΜΕΡΑΤΑ» υπό την Διεύθυνση 
του Μαέστρου Γεωργίου Πέτρου 
και σολίστ τον Γιάννη Κότσιρα.
Πρωταγωνιστικό ρόλο είχε 

και η Μικτή Χορωδία «ΜΕΛΩ-
ΔΟΣ» (Διεύθυνση - Διδασκαλία 
Γεώργιος Ζιάκας). Βασικό μέλος 
της Χορωδίας είναι η συγχωρια-
νή μας Πωλίνα Μπάκα, Αρχιτέ-
κτων Μηχανικός, κόρη του Μίμη 

πάντα. Επίσης ο Δόσος έφτασε 
από τη Βοιωτία στο Κυτίνιο και 
έκαψε την πόλη, γιατί οι νεαροί 
Κυτίνιοι πήγαν να προστατεύ-
σουν το ιερό των Δελφών, αντί 
να μείνουν στη γή τους, διότι 
υπελόγιζαν, ότι τα στρατεύματα 
του Αντιγόνου θα περνούσαν 
από τη βόρεια πλευρά της Πελο-
ποννήσου και ανέμεναν τον κίν-
δυνο στα νότια του Παρνασσού, 
δηλαδή στους Δελφούς, και δεν 
περίμεναν τον Δόσο να περάσει 
από τη Βοιωτία στο Κυτίνιο, το 
οποίο βρήκε έρημο και το έκαψε 
κι έτσι το Κυτίνιο με τη στρατη-
γική του θέση το πλήρωσε με 
την ολοκληρωτική καταστροφή 
του την άνοιξη του 222 π.χ. Βέ-
βαια οι Κυτίνιοι, όταν γύρισαν 
ξανάχτισαν τα καμμένα σπίτια 
τους, πλην η επανακατασκευή 
των τειχών ήτο πολύ δύσκολη 
και αρκετά δαπανηρή. Ήταν του 
συρμού τότε, όπως φαίνεται, η 
αναζήτηση αρωγών από φίλιες 
χώρες. Π.χ. ο βασιλιάς των Αθα-
μανίων έδωσε στους φίλους του 
Μέλητείς για την ανακατασκευή 
των τειχών τους μετά από τους 
μεγάλους σεισμούς του 228-224 
πχ δέκα ασημένια τάλαντα, ήτοι 
42.000 αττικές δραχμές. Επίσης 
οι Ρόδιοι που υπέστησαν σεισμι-
κές καταστροφές την ίδια εποχή. 
εκμεταλλευόμενοι τη φήμη τους, 
ζήτησαν από τον Αντίγονο Δόσο 
αρωγή, ο οποίος τους έστειλε 
μια τεράστια ποσότητα ξυλείας, 
σιδήρου και πίσσας και περισσό-
τερα από 100 αργυρά τάλαντα, 

ενώ η βασίλισσα Χρυσηϊς τους 
έστειλε 100.000 δεμάτια σιτάρι 
και 3.000 μολύβδινα τάλαντα. 
Βλέποντας αυτά οι Κυτίνιοι μετά 
τις καταστροφές των σεισμών και 
των πυρκαγιών, με τη συνηγορία 
και των προστατών τους Αιτω-
λών, μη έχοντας τίποτα άλλο να 
επικαλεσθούν, εκτός από τους 
δεσμούς της συγγενείας, προκει-
μένου να αναδομήσουν τα τεί-
χη τους για την ασφάλεια τους, 
ταξίδεψαν, τόσες χιλιάδες χιλιό-
μετρα ως την Ξάνθο της Λυκίας 
και ζήτησαν την αρωγή των κα-
τοίκων της. Πλην όμως πέρα από 
την φιλοξενία και τα καλά λόγια 
και τους λόγους συμπάθειας και 
παρά τα άθλια οικονομικά τους, 
τους έδωσαν 500 δραχμές.

Ένα πρόβλημα που γεννιέται 
και βαθύ ερώτημα, είναι, αν και 
κατά πόσο την εποχή αυτή έγινε 
τέτοιος σεισμός ολκής, ώστε να 
γκρεμιστούν τα τείχη της πόλεως 
του Κυτινίου. Και το δεύτερο, κά-
ψιμο των τειχών από τα στρατεύ-
ματα του Αντιγόνου Δόσου, πάλι 
δεν δικαιολογείται έξω από με-
ρικά ξηλώματα και έξω από την 
πυρπόληση των οικείων. Όπως 
και νάχει όμως το πράγμα, πέρα 
από τις διπλωματικές φιλοφρο-
νήσεις και από την φιλοξενία οι 
Κυτινείς απεσταλμένοι γύρισαν 
πίσω με πενιχρά αποτελέσματα, 
με άδεια χέρια θα λέγαμε, που 
ασφαλώς ούτε ως συμβολή δεν 
επαρκούσαν για μια αναδόμη-
ση των καταστραφέντων τειχών 
τους.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡ. ΧΑΛΑΤΣΑΣ
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Η επιγραφική στήλη που αναφέρεται σε 
επίσκεψη αντιπροσωπείας των Κυτινίων 

στην πόλη Ξάνθο της Μικράς Ασίας
Εκκρεμούν όμως το πλήθος των 
κακοτεχνιών που πρέπει να κα-
τασκευαστούν σχεδόν από την 
αρχή. Όλα τα παραπάνω ανα-
φέρθηκαν - συζητήθηκαν στη Γ. 
Σ. των κατοίκων και πολλοί ομι-
λητές επεσήμαναν τις κακοτεχνί-
ες και τα προβλήματα που αυτές 
δημιουργούν.
Επειδή από τα στοιχεία του 3ου 

λογαριασμού που αναφέρθηκαν 
παραπάνω δεν μπορεί να βγει 
ολοκληρωμένο συμπέρασμα 
ούτε να κάνει την εξεταστική 
επιτροπή η γενική Συνέλευση 
αποφάσισε, (όσο και αν αποσιω-
πάτε στα πρακτικά της)
Α. Το Τ. Σ. να αναζητήσει επί-

σημα και γραπτά να έρθει στο 
κοινοτικό κατάστημα όλος ο 
φάκελος του έργου ή αντίγρα-
φο του, τον οποίο να διαθέσει 
στους κατοίκους για ενημέρωση 
τους. Αν δεν είναι πρόσφορο να 
έρθει όλος ο φάκελος να έρθουν 
οπωσδήποτε τα παρακάτω, που 
περιέχονται σ’ αυτόν, αρμοδίως 
θεωρημένα.

1 Σύμβαση του έργου, χρόνος 
περαίωσης, αντίγραφο εγγυητι-
κής καλής εκτέλεσης του έργου.

2 Απόφαση ορισμού επιβλεπό-
ντων και τροποποιήσεις αυτής.

3 Τεχνική έκθεση, πρόγραμμα 
εργασιών, τροποποιήσεις αυ-
τού.

4 Αρχικός προϋπολογισμός.
5 Αναλυτικό τιμολόγιο
6 Ειδική συγγραφή υποχρεώ-

σεων αναδόχου.
7 Τεχνική συγγραφή υποχρε-

ώσεων
8 1ος συγκριτικός πίνακας και 

αιτιολογική έκθεση αυτού.
9 2ος συγκριτικός πίνακας και 

αιτιολογική έκθεση αυτού
10 Απόφαση μείωσης και επι-

στροφής εγγυητικών
11 Π.Π.Α. Ε. και αναλυτικές 

επιμετρήσεις που τα συνοδεύ-
ουν.

12 Παρατάσεις χρόνου περαί-
ωσης του έργου. Αποφάσεις και 
εγκρίσεις αυτών.

13 Προσωρινή και οριστική 
παραλαβή του έργου (αν υπάρ-
χει)

14 Τελευταίος λογαριασμός
15 Ποιοτικά στοιχεία υλικών 

- εργασιών αποτελέσματα δοκι-
μών από αναγνωρισμένα εργα-
στήρια

16 Σχετική αλληλογραφία υπη-
ρεσίας - εργολάβου

17 Άλλες αποφάσεις της επί-
βλεψης ή του κυρίου του έργου 
αν υπάρχουν. Β. Το Τ. Σ. να καλέ-
σει συγκέντρωση των κατοίκων 
στην οποία να συμμετέχουν: Ο 
διευθυντής της υπηρεσίας, οι 
επιβλέποντες μηχανικοί, οι αρ-
μόδιοι Αντιδήμαρχοι και αν είναι 
δυνατόν και ο Δήμαρχος στην 
οποία α) Να αναλυθεί το θέμα 
και να δοθούν εξηγήσεις για τη 
μακροχρόνια καθυστέρηση του 
έργου.
β) Να διευκρινισθεί και να 

αποδειχθεί ότι οι εργασίες έγι-
ναν σύμφωνα με τα προβλεπό-
μενα στη σύμβαση του έργου και 
να αναζητηθούν τυχόν ευθύνες, 
γ) Να διαπιστωθεί αν οι εργα-

σίες που πληρώθηκαν είναι αυ-
τές που πραγματοποιήθηκαν
δ) Να δρομολογηθούν άμεσα 

εργασίες αποκατάστασης κακο-
τεχνιών 
ε) Να οριστικοποιηθούν κα να 

δρομολογηθούν οι εναπομείνα-

ντες εργασίες για την ολοκλή-
ρωση του έργου και την οριστική 
παραλαβή του.
Με την επιστολή μου σήμερα 

σας προτρέπω να ασχοληθείτε 
άμεσα με το θέμα και να πραγ-
ματοποιήσετε τις αποφάσεις της 
Γ. Σ. Η αναγραφόμενη «απόφα-
ση» στα πρακτικά της Γ. Σ. δεν 
έχει καμιά σχέση με την πραγμα-
τική. Και βέβαια βιάζει η αποπε-
ράτωση του έργου αλλά επίσης 
βιάζει επιτέλους η ενημέρωση, 
ο έλεγχος από όλες τις απόψεις 
και η διασφάλιση της ποιότητας 
των εργασιών που έγιναν. Είμαι 
στη διάθεση σας για κάθε βοή-
θεια στο έργο σας.

Δ. ΜΠΑΚΑΣ
ΥΓ1: Τα στοιχεία της παραγρά-

φου Α ζητήθηκαν από τη δημο-
τική σύμβουλο Γιώτα Κασούτσα, 
η οποία ήταν παρούσα στη Γ.Σ., 
από τις 9-9-2015 με έγγραφο της 
στο Δ. Σ. και δεν της έχουν δοθεί 
ακόμη.
ΥΓ2: Αν σε εύλογο χρονικό 

διάστημα δεν έρθουν τα στοι-
χεία στο κοινοτικό κατάστημα 
σας ενημερώνω ότι θα ζητήσω 
εισαγγελική συνδρομή για τη 
λήψη τους.
ΥΓ3: Την επιστολή μου αυτή 

θα δημοσιοποιήσω και θα ακο-
λουθήσουν και άλλες για τα 
άλλα θέματα που συζητήθηκαν 
στη Γ. Σ.

Ο κ. Αντιδήμαρχος της Δ.Ε. 
Γραβιάς με την 32769/21-12-15 
επιστολή του σύστησε στο Δημ. 
Μπάκα πως μπορεί να ενημερω-
θεί.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΑΒΙΑΣ
Γραφείο Αντιδημάρχου
Τηλ. 2265350900 - 6974854838
Ε-mail: ant.gravias@delphi.gov.
gr

Γραβιά, 21 Δεκεμβρίου 2015

Αριθ. Πρωτ.: 32769

Προς: κ. ΜΠΑΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ 
Β. Ηπείρου 20Α
Ηράκλειο Αττικής Τ.Κ. 14122
Κοιν.: 1. Δήμαρχο Δήμου Δελφών 
κ. Παναγιωτόπουλο Αθανάσιο
2. Πρόεδρο Τ.Σ. Καστελλίων κ. 
Κουτρούμπα Σπυρίδωνα

Κύριε Μπάκα,
ΕΡΓΟ: Βελτίωση Πολυχώρου 

Πληροφορικής - Λαογραφίας 
Δημοτικού Σχολείου Καοτελλί-
ων Δήμου Γραβιάς
(σχετ. Μελέτη αριθ. 111/2009)
Αναφερόμενοι στην επιστολή 

σας προς το Τοπικό Συμβούλιο 
Καστελλίων που μας κοινοποι-
ήθηκε και έλαβε αριθμό πρωτ. 
32001/14.12.2015, σας γνωρί-
ζουμε ότι έχουμε ζητήσει από τη 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Δήμου να ενημερώσει και να 
αποστείλει τα ζητηθέντα στοι-
χεία τόσο στη Δημοτική Παρά-
ταξη «Πολίτες στο Προσκήνιο», 
όσο και στο Τοπικό Συμβούλιο 
της Τ.Κ. Καστελλίων, από τους 
οποίους μπορείτε να ενημερω-
θείτε για οτιδήποτε αφορά την 
συγκεκριμένη υπόθεση.

Ο Αντιδήμαρχος 
Δημοτικής Ενότητας Γραβιάς

Νικόλαος Μολζώτης

Παρατήρηση: Η επιστολή του 
κ. Μπάκα απευθύνεται στο Τ.Σ. 
Καστελλίων για να ενημερωθεί 
το χωριό και όχι προσωπικά ο 
συντάκτης της. Το Τ.Σ. Καστελλί-
ων με την απόφαση του υπ' αρ. 
8/2015 της 13-2-2015 έχει ζητή-
σει την ενημέρωσή του από τις 
τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου 
μέσω της Δ.Ε. Γραβιάς και δεν 
την έχει λάβει ακόμη.
Ειλικρινά δεν γίνεται κατανο-

ητή η επιστολή του Αντιδημάρ-
χου. Η ουσία παραμένει: θα έρ-
θουν τα αιτούμενα στοιχεία στο 
κοινοτικό κατάστημα;

(Συνέχεια από τη σελίδα 5)

Η αποπεράτωση του έργου του κτιρίου
του πρώην δημοτικού Σχολείου Καστελλίων

ΣΟΥΒΛΑΤΖΙΔΙΚΟ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΛΑΤΣΑΣ

 Άριστη ποιότητα και νοστιμιά

Καστέλλια Φωκίδος

Μπάκα.
Πέραν της υπερηφάνειας μας 

για την Πωλίνα της ευχόμαστε 
να εκπληρώσει όλα τα καλλιτε-
χνικά του όνειρα και αξίζει κάθε 

έπαινο για την επιλογή της να 
περνάει τον ελεύθερο χρόνο 
της.
Η επόμενη παρουσίαση της 

χορωδίας «Μελωδός» είναι στην 
Συναυλία του Σταμάτη Σπανου-
δάκη στο Μέγαρο Μουσικής την 
Κυριακή 10-4-2016 με την παρου-
σίαση του καινούργιου του δί-
σκου «ΗΛΙΟΠΟΤΙΣΜΕΝΗ» στον 
οποίον συμμετείχε.

Α. Γραμ.

ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ...

Καλημέρα!
Της ζωής και των ανθρώπων
Του Νίκου Μιχ. Μοσχολιού

Διαβάζοντας τους στίχους του Νίκου Μοσχολιού της πρόσφατης συλ-
λογής του «Καλημέρα», δεν χρειάζεται να έχεις τόσο πολύ καταγίνει με 

την ποίηση, για να καταλάβεις 
προσεγγίζοντας ότι μέσα στις 
απλές αυτές γραμμές κρύβε-
ται όχι μόνο η γαλήνη και η 
ανθρωπιά, με μια παγκόσμια 
αγάπη που το αγκαλιάζει όλο. 
Είναι μια ζύμη σφικτή που πα-
ραδίνεσαι στη συνέχεια μα-
γεμένος. Δεν μπορείς να ξε-
χωρίσεις το ένα από το άλλο, 
γιατί μοιάζουν με κρίκους αλυ-
σίδας που είναι αλλεπάλληλα 
δεμένοι ανάμεσά τους, σαν ο 
ένας να είναι το συμπλήρωμα 
του άλλου και σαν όλοι μαζί 
να αποτελούν ένα σφιχτό χέρι 
γεμάτο λυρικές φωνές, γεμά-
το από πίστη στη ζωή, μια ζωή 
εξαϋλωμένη και απόλυτη στην 
αυθυπαρξία της. Θα μπορούσε 
άφοβα να ειπώ και τούτο: ότι 
οι στίχοι του είναι καταστα-
λάγματα ηρεμίας και βάθους. 

Είναι στοχασμός ζωής πέρα ως πέρα και αθέλητα σε διαπερνούν και υπο-
τάσσεσαι στα χαϊδέματα της ψυχής σου.
Έχω κι άλλες φορές έρθει σε επαφή με τη Μούσα του Νίκου Μοσχο-

λιού, για τούτη τη φορά με την «Καλημέρα» του είναι σα να καλημερίζει 
όλο τον κόσμο.

Α. Ι. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ
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