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Τα παιχνίδια που παίζουν τα σημερινά 
παιδιά, είτε ατομικά είτε ομαδικά, είναι 
ως επί το πολύ προϊόντα της τεχνολογίας 
αγορασμένα έτοιμα από το εμπόριο. Τα 
τωρινά παιδιά ελάχιστα από αυτά τα κα-
τασκευάζουν μόνα τους. Ενώ παλιότερα 
όλα τα παιδιά πρωτίστως καταγίνονταν 
από μόνα τους στην κατασκευή τους, 
γιατί αλλοιώς δεν θα είχαν παιχνίδια 
να παίξουν. Τι καρότσια με ρόδες και 
τι μαγκάνια για τα πουλιά και τι στεφά-
νια και κούκλες από ρούμπια (πανιά) τα 
κορίτσια και τι τόπια από μαδημένες και 
στουπωμένες με νερό στρογγυλά τρίχες 
των βοδιών κι άλλα κι άλλα, όλα.
Αλλά πέρα από τις κατασκευές, ιδι-

αίτερα στα ομαδικά παιχνίδια, υπήρ-
χαν άβατοι κανόνες άγραφοι αλλά με 
ευλάβεια τηρούμενοι, για να γίνεται 
σωστά το παίξιμο. Και πρώτα απ’ όλα 
τα «δειξίματα», δηλαδή η προεισαγωγι-
κή λειτουργία για να δοθεί «η πρωτιά» 
στο παιχνίδι. Έτσι το «δείξιμο», δηλα-

δή η πρόκριση της πρωτιάς, γινόταν τις 
πιο πολλές φορές με αυτοσχέδιους και 
ακατανόητους ως επί το πολύ παιδικούς 
στίχους όπως «πιπαντόκελ λαμοί μια και 
δυό και τρεις και κοφέ..» ή «α μπε μπλα 
μπλουν» ή το «ανέβηκα στην πιπεριά να 
κόψω ένα πιπέρι» και τόσα άλλα.
Για τα πολυπληθέστερα και μεγάλα 

παιχνίδια «η πρωτιά» δινόταν «με πο-
δάρια». Δηλαδή ξεκινούσε το ένα παι-
δί με εναλλαγή των πελμάτων του από 
τη μια μεριά και το άλλο από την άλλη 
και όποιο κεφάλωνε πρώτο τον διάμε-
σο χώρο με τα εναλλασσόμενα πέλματα 
του, έπαιρνε την πρωτιά.
Υπήρχαν όμως και οι όροι και οι ποι-

νές π.χ. στις σιαμάδες, όταν η πλάκα 
της κουκούλωνε τον τόκα, ήταν «κά-
βος», και ακυρωνόταν η ρηξιά ή όταν 
στην τσελίκα το τσελίκι κλάρωνε σε δέ-
ντρο και ο παίχτης δεν έλεγε αμέσως 
«φτου κούρνια», του αφαιρούσαν το 
τσελίκη και την τσελίκα και την έπαιρνε 
ο επόμενος.
Όταν οι σιαμάδες απείχαν από τον 

τόκα σε ίση απόσταση και οι δύο και 
δεν μπορούσε να χαρακτηρισθεί σε 
κανέναν η πρωτιά, ήτανε «χάσιο» και η 
παιξιά ακυρωνόταν και οι παίχτες έρ-
ριχναν τις σιαμάδες από την αρχή. Ή 
όταν ο παίχτης έρριχνε τη σιαμάδα στον 
τόκα παραβαίνοντας την οριακή γραμ-

μή, πίσω απ’ την οποία έπρεπε να ρίξει, 
του ακυρωνόταν η ριξιά και του επιβαλ-
λόταν η ποινή του «κατάγκτς», δηλαδή 
να ξαναρρίξει και να επαναλάβει με 
πλήρη ακινησία του κορμιού του την σι-
αμάδα του στον τόκα.
Αλλά οι όροι αυτοί δεν είχαν τέλος 

στα τότε παιχνίδια των παιδιών. «Σημα-
δοτόπι» ήταν το σημείο που ρίχνονταν 
οι σιαμάδες, «μουρσί» ήταν ο μικρός 
λάκκος που τοποθετούσαν το τσελίκι 
για να το σηκώσουν πετώντας το μα-
κρυά απ’ την τσελίκα, «κότα» ήταν το 
άτυχο χτύπημα στον τόκα, «πίττα» ήταν 
ο χαρακτηρισμός των νικών του παίχτη 
π.χ. πετώντας με επιτυχία κάθε φορά 
το τσελίκι, γινόταν μία «πίττα» και στο 
τέλος νικητής ήταν εκείνος που έκανε 
τις πιο πολλές. Και τόσα και τόσα που 
τελειωμό δεν έχουν. Άλλες ημέρες, άλ-
λος κόσμος. Μαγικές εποχές για τους 
παλιότερους.

Χ.-

ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΣΤΑ ΠΑΛΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΟΤΕ

ΤΟ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΑΣ

Το θέμα του Δημοτικού Σχολείου
στο Δήμο Δελφών

Αριθμός Λογαριασμού 
6391-010171-645
Τράπεζα Πειραιώς

ΕΠΙ ΤΕΛΟΥΣ
Η δωρηθείσα στο χωριό μας Βιβλιοθήκη των αδελφών Γ. 

& Δ. Χαλατσά, έχει πλέον λάβει σάρκα και οστά. Τα δωρη-
θέντα βιβλία μετεφέρθησαν στο χωριό μας με τις βιβλιοθή-
κες τους κλπ. έπιπλα τους και όχι μόνο τοποθετήθηκαν σε 
αίθουσα του Δημοτικού Σχολείου, αλλά και έγινε η πρώτη 
τοποθέτηση τους, η οποία και συνεχίζεται. Μαζί έχει μετα-
φερθεί και το πρώτο τμήμα της επίσης δωρηθείσης στο χω-
ριό μας Βιβλιοθήκης της Άννας Συνοδινού, που το θεωρούσε 
και χωριό της. Έτσι με τη μεταφορά και του υπολοίπου τα 
Καστέλλια θα κατέχουν τη μεγαλύτερη Βιβλιοθήκη του Νο-
μού μας. Αλλά το επίτευγμα δεν οφείλεται στους δωρητές. 
Σ’ αυτό συνέβαλαν από πολύ σε λίγο όλοι οι Καστελλιώτες, 
αναλόγως με τις δυνατότητες του ο καθένας.
Πρέπει όμως να ξεχωριστεί και να εξαρθεί και από τις 
στήλες της εφημερίδας μας η συμβολή ωρισμένων που οι 
προσφορές τους από την οικονομική ή την εργασιακή πλευ-
ρά, έδωσε το λαμπρό αυτό αποτέλεσμα.
Με δαπάνες τους έγιναν τόσο οι συσκευασίες σε μεγά-
λες χαρτοκούτες των βιβλίων, όσο και η μεταφορά τους 
στο χωριό μας. Εδώ πρέπει να εξαρθεί και η εθελοντική και 
ακάματη προσφορά δύο ξεχωριστών συμπολιτών μας, του 
Προέδρου του Συλλόγου μας Αθανασίου Γραμματικού και 
του Καθηγητή Ευαγγέλου Κωτσίκη. Είναι πραγματική αδι-
κία για τους υπόλοιπους συγχωριανούς μας που συνέβαλαν 
ποικιλοτρόπως και με όλα τους τα μέσα στο μοναδικό αυτό 
επίτευγμα, αλλά θα χρειάζονταν ολόκληρα κατεβατά για να 
απαριθμήσουμε όλους όσους συνέβαλαν. Πάντως οι ποικί-
λες προσφορές τους έπιασαν τόπο και έχουμε ήδη σε πρώτη 
φάση το μοναδικό αυτό πνευματικό κόσμημα του χωριού 
μας.
Αλλά επειδή ο χώρος της μιας αίθουσας που στεγάστηκε 
η Βιβλιοθήκη ήτο τελείως ανεπαρκής και στην περίπτωση 
της είσκομιδής και της προσφερθείσης Βιβλιοθήκης της 
Άννας Συνοδινού, ο συνωστισμός και το αδιαχώρητο θα 
ήταν συνεπόμενα, γι’ αυτό το Τοπικό Δημοτικό Διαμέρισμα 
διαμεσολάβησε αρμοδίως και με απόφαση του παρεχώρησε 
τους συνεχόμενους προς την αίθουσα χώρους, δηλαδή το 
παραπλεύρως Γραφείο του Σχολείου και η επομένη κενή 
αίθουσα, οπότε δημιουργείται άνετος χώρος λειτουργίας 
της Βιβλιοθήκης. Βέβαια θα απαιτηθούν πολλά ακόμη για 
τη λειτουργία της. Τοποθέτηση ραφιών για την έκθεση των 
εκτός βιβλιοθηκών βιβλίων και στη συνέχεια κάθαρση της 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ. 13/06.06.2016 
πρακτικό συνεδρίασης του 
Δημ. Συμβουλίου Δελφών
Στην Άμφισσα και στο Πνευ-

ματικό Κέντρο Δήμου Άμφισ-
σας σήμερα 6 Ιουνίου 2016, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 
19.00’ συνήλθε το Δημοτικό 
Συμβούλιο σε δημόσια συνε-
δρίαση ύστερα από την αριθ. 
13094/02.06.2016 πρώτη πρό-
σκληση του προέδρου του Δη-
μοτικού Συμβουλίου κ. Χαρα-
λάμπους Παναγιωτόπουλου, 
η οποία δημοσιεύτηκε και επι-
δόθηκε με αποδεικτικό στους 
Συμβούλους, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 67 του 
Ν.3852/2010.
Στη συνεδρίαση παρέστη ο 

Δήμαρχος Δελφών κ. Αθανάσι-
ος Παναγιωτόπουλος.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
14. Επί της αριθ. 4/14/2016 

απόφασης Τ.Σ. Καστελλίων 
σχετικά με το Δημοτικό Σχο-
λείο Καστελλίων». (Εισηγητής: 
κ. Νικόλαος Μολιώτης, Αντι-
δήμαρχος).
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη 

απαρτία με την παρουσία των 
παραπάνω εικοσιεννέα (29) 
υπογραφόντων μελών, ο πρό-
εδρος του Δημ. Συμβουλίου κ. 
Χαράλαμπος Παναγιωτόπου-

λος κήρυξε την έναρξη της συ-
νεδρίασης.
Θέμα 14°
«Επί της αριθ. 4/14/2016 

απόφασης Τ.Σ. Καστελλίων 
σχετικά με το Δημοτικό Σχο-
λείο Καστελλίων»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
247/06.06.2016

Εισηγούμενος το ανωτέρω 
θέμα ο κ. Νικόλαος Μολιώτης, 
Αντιδήμαρχος, έθεσε υπόψη 
του Συμβουλίου τις κατωτέρω 
αποφάσεις της Τ.Κ. Καστελ-
λίων και είπε σχετικά με το 
θέμα:
Για το κτίριο του Δημοτικού 

Σχολείου της Τ.Κ. Καστελλίων 
είχε εκπονηθεί η με αριθμό 
111/2009 Τεχνική Μελέτη 
από τη ΤΥΔΚ Ν. Φωκίδας για 
το έργο: «Βελτίωση Πολυχώ-
ρου Πληροφορικής - Λαο-
γραφίας Δημοτικού Σχολείου 
Καστελλίων Δήμου Γραβιάς» 
προϋπολογισμού 664.377 €. 
Στη χρηματοδότηση για την 
εκτέλεση του έργου συμμετεί-
χε ο ΟΣΚ ΑΕ με ποσό 512.652 
€. Μετά από δημοπρασία το 
έργο κατακυρώθηκε στην (Κ/Ξ) 
Ε.Δ.Ε. «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΡΑΣΣΑΣ - ΙΩ-
ΑΝΝΗΣ ΨΑΡΟΠΑΝΝΗΣ» με έκ-
πτωση 52,11% και υπεγράφη 
την 30/3/2010 συμφωνητικό 
για ποσό 267.369,87 € (χωρίς 
ΦΠΑ). Το έργο έπρεπε να εκτε-
λεστεί μέσα σε προθεσμία 150 
ημερολογιακών ημερών (ήτοι 
μέχρι 27/8/2010).
Αν και μέχρι σήμερα έχει 

παρέλθει διάστημα 6 ετών 
περίπου, το έργο δεν έχει τε-
λειώσει και δεν έχει παραλη-
φθεί από την ΔΤΥ του Δήμου 
Δελφών. Από το υπογραφέν 
συμφωνητικό έχουν πληρω-
θεί από το 2010 μέχρι το 2015 
στην ανάδοχο εταιρεία 4 λο-
γαριασμοί συνολικού ποσού 
233.687 €.
Όλο το διάστημα αυτό (από 

το 2010 μέχρι σήμερα) τόσο 
οι κάτοικοι των Καστελλίων, 
όσο και το Τοπικό Συμβούλιο 
έχουν διαμαρτυρηθεί για τις 
καθυστερήσεις του έργου και 
έχουν εκφράσει τους φόβους 
τους για τη μη ολοκλήρωση 
του. Για τον λόγο αυτό ζήτη-
σαν στοιχεία του φακέλου, για 
ενημέρωση, το Τοπικό Συμ-
βούλιο της Τ. Κ. Καστελλίων, 
η Δημοτική Παράταξη Πολίτες 
στο Προσκήνιο» και ο Καστελ-
λιώτης κ. Μπάκας Δημήτριος 
- Τοπογράφος Μηχανικός. Οι 
ανησυχίες αυτές εκφράστηκαν 
και στις με αριθ. 1/8/13.2.2015 
και 4/14/20.5.2016 παρακά-
τω αποφάσεις του Τοπικού 
Συμβουλίου και στην από 
20/5/2016 έγγραφη δήλωση 
- μαρτυρία των κατοίκων της 
Τ.Κ. Καστελλίων, καθώς και 
στην Συνέλευση των Κατοίκων 
της 29/8/2015. Μετά από έγ-
γραφες οχλήσεις μας προς τη 
ΔΤΥ παρασχέθηκαν τα στοιχεία 
στους αιτούντες.
Την 12/5/2016 μας κατατέ-
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
• Τα ενυπόγραφα κείμε-

να απηχούν τις απόψεις των 
συγγραφέων τους. Διατηρεί-
ται όμως το δικαίωμα συντό-
μευσης μεγάλων κειμένων.

• Τα υπόλοιπα κείμενα 
είναι ευθύνη της σύνταξης 
και του Διοικητικού Συμβου-
λίου.

• Για αλλαγή διευθύνσεων 
ή νέων διευθύνσεων να ενη-
μερώνετε τα μέλη του Διοι-
κητικού Συμβουλίου.

• Τα κείμενα δεν επιστρέ-
φονται.

Αυτοί που μας έφυγαν

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

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

Σαν τα μερμήγκια, χωριανοί,
γραμμή - γραμμή ολοΐσια
χωρίς ψωμί χωρίς φαΐ
στις «ράχες» στα «γραβίσια»
στα «βύσσαλα» αρχινώντας
τρυγώντας, τραγουδώντας
νέοι παιδιά κοπέλλες,
κόβαμε κρεματζέλες
(σταφύλια διαλεχτότερα
πούηταν για παρεκότερα)
κοσμάδια, ασπρούδες, γαλανά,
γριπιώτικα και ραζακιά.
Κι εμείς οι πιο μικρότεροι
εμείς πού δεν τρυγούσαμε
(χαρά μας και πνοή μας
η ίδια ή ζωή μας)
με στούμπους όλο ρόζια
—μας βγαίνανε τα κόζια—
στις κάδες τα στουμπούσαμε.

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

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

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

Α. ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΗΣ

ΒΑΦΤΙΣΕΙΣ
• Ο Νίκος Λίτσος και η 

σύζυγός του Αναστασία Με-
ρεντίτη βάφτισαν τον γυιό 
τους στην Ι.Μ. Δαμάστας 
στις 28 Αυγούστου και τον 
ονόμασαν Ιωάννη.

• Ο Δήμος και η Χριστί-
να Σποριδάκη βάφτισαν τον 
γυιό τους στις 18-9-2016 και 
τον ονόμασαν Αλέξανδρο, 
στον Ι.Ν. Αγίων Αναργύρων 
Λαμίας.

• Η Φωτεινή Καραγκιο-
ζίδη κόρη της Ζέτας Ηλ. 
Κυριαζή και ο σύζυγός της 
Άντριου – Ρίτσαρντ Σαλί-
σμπουρη βάφτισαν την κόρη 
τους στις 16 Αυγούστου 2016 
στον Ι.Ν. Ευαγγελισμός της 
Θεοτόκου στο χωριό μας. Το 
όνομα Αφροδίτη.

• Ο Ιωάννης Παν. Παπ-
πάς και η σύζυγός του Γιώτα 
στις 10-7-2016 στον Ι.Ν. Αγί-
ας Κυριακής στο Αττικό Άλ-
σος βάφτισαν την κόρη τους 
Αθανασία.

ΓΑΜΟΙ
• Η Κωνσταντίνα Γ. Κο-

λόρη και ο Ιωάννης Κολίρης 
από Γραβιά ετέλεσαν τον 
γάμο τους στις 19 Ιουνίου 
2016 στον Ι.Ν. Ευαγγελισμός 
της Θεοτόκου στο χωριό μας. 
Ακολούθησε πλούσιο γεύμα 

και γλέντι στο κτήμα Κλέ-
τσα.

• Ο Γεώργιος Κ. Μπαλωμέ-
νος και η Σοφία Λέση ετέλε-
σαν τον γάμο τους στον Ι.Ν. 
Ταξιαρχών στο Πολύδροσο.
Ακολούθησε δεξίωση στο 

κτήμα Κλέτσα.
Στους νεόνυμφους τα 

«Κ.Ν.» εύχονται βίον ανθό-
σπαρτον.

ΘΑΝΑΤΟΙ
• Απεβίωσε 19-5-2016 και 

κηδεύτηκε στο χωριό μας ο 
Γεώργιος Λυκαυγέρης ετών 
69.

• Απεβίωσε και κηδεύτηκε 
στο Νεκροταφείο του χωριού 
μας η Γιαννούλα αυζ. Δήμου 
Πολυχρόνου στις 22 Μαΐου 
ετών 91.

• Απεβίωσε στη Λαμία και 
κηδεύτηκε στο Νεκροταφείο 
του χωριού μας στις 28 Ιου-
νίου η Σμαράγδα συζ. Πανα-
γιώτη Πολυκάρπου Παπανι-
κολάου ετών 76.

• Απεβίωσε και κηδεύτηκε 
στο χωριό μας στις 7 Ιουλίου 
η Μαρία συζ. Κώστα Χαμη-
λού ετών 85.

• Απεβίωσε στις 24 Ιουλί-
ου και κηδεύτηκε στο χωριό 
μας Αποστόλης Αποστολό-
πουλος στις 26 Ιουλίου 2016 
ετών 84.

• Απεβίωσε και κηδεύτηκε 
στο Νεκροταφείο του χωριού 
μας στις 31 Ιουλίου η Αλε-
ξάνδρα θυγατέρα Πολυκάρ-
που Κατσίκη ετών 55.

• Απεβίωσε και κηδεύτηκε 
στο χωριό μας η Γεωργία Κο-
τσιμπού στις 6 Αυγούστου 
ετών 81.

• Απεβίωσε και κηδεύτηκε 
στο Νεκροταφείο του χωριού 
μας στις 23 Ιουνίου ο Ηλίας 
Ευριπίδη Σταθόπουλος ετών 
65.

• Απεβίωσε στην Λάρισα 

όπου και κηδεύτηκε η Κων-
σταντίνα Παπαχατζή στις 
21-6-2016, ετών 91.

• Απεβίωσε και κηδεύτηκε 
στην Γραβιά ο Σπύρος Έξαρ-
χος σύζυγος της Μαρίας Π. 
Σίμου.

• Απεβίωσε στις 8 Αυγού-
στου και κηδεύτηκε στις 11 
του μηνός ο Αρχιπλοίαρχος 
Π.Ν. Αντώνης Κακκαράς 
ετών 72.

• Απεβίωσε στις 15 Σε-
πτεμβρίου 2016 ο Ιωάννης 
Κυριαζής και κηδεύτηκε 
στην Αθήνα ετών 95.

• Απεβίωσε και κηδεύτηκε 
στην Αθήνα ο Αναστάσιος Γ. 
Λευκαδίτης στις 12-9-2016, 
ετών 66.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
• Ο Ιατρός Γεώργιος Η. 

Βέλλιος και ο αδελφός του 
Δημήτριος Η. Βέλλιος μας 
πρόσφεραν από 50 ευρώ ο 
καθένας για τους σκοπούς 
του Συλλόγου μας μνήμη 
του πρώτου ξαδέρφου τους 
Ηλία Ευριπίδη Σταθόπουλο.

• Ο Ιατρός Παναγιώτης 
Πολ. Παπανικολάου εις μνή-
μη της συζύγου του Σμαρά-
γδας, μας πρόσφερε 100 ευρώ 
για την εφημερίδα «Καστελ-
λιώτικα Νέα».
Τα «Κ.Ν. εκφράζουν τις ευ-

χαριστίες για τις προσφορές.

ΚΑΛΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ
Ο Δημήτριος – Ιωάννης 

Τσακνιάς του Ευαγγελίου 
και της Κεράστας στις 17-
6-2016 αποφοίτησε από την 
Πυροσβεστική Ακαδημία 
(Σχολή Αξιωματικών) με τον 
βαθμό του Ανθυποπυραγού.
Ευχή όλων μας είναι για 

καλή σταδιοδρομία η οποία 
ξεκίνησε στο Καρλόβασι Σά-
μου όπου υπηρετεί ως Διοι-
κητής του Πυροσβεστικού 

Κλιμακίου Καρλοβασίου.

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ
Ο Αλέξανδρος Καλιάν γιός 

της Ιόλης Δημ. Χαλατσά 
επέτυχε διακεκριμένα στη 
Φυσικομαθηματική Σχολή 
στο Πανεπιστήμιο Λονδίνου 
(Kings’ College of LONDON). 
Του ευχόμεθα λαμπρές σπου-
δές.             Δ.Χ.

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
– Ο Λουκάς Ιωάννου Δού-

κας εγγονός του Λουκά Δού-
κα πέτυχε στο Τμήμα Γεωλο-
γίας στο Παν/μιο Πατρών.

– Η Μαρία Ιωάννου Χαμη-
λού του Παν. Πέτυχε στην 
Σ.Τ.Υ.Α. Σχολή Τεχνιτών 
Υπαξιωματικών Αεροπορίας.

– Η Η Ασημίνα Θεμ. Βάρ-
σου πέτυχε στο Τμήμα Ναυ-
πηγών Μηχανικών Γ.Ε. του 
ΤΕΙ Αθήνας.

– Η Καρολίνα Αθαν. Κου-
τρούμπα πέτυχε στο τμήμα 
Παιδαγωγικά Προσχολικής 
Ηλικίας του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας.

– Ο Φώτιος Χρ. Αλημάνης 
πέτυχε στο τμήμα Μηχανο-
λόγων – Ηλεκτρολόγων στο 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτε-
χνείο.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Παρακαλούνται οι επιτυ-

χόντες στα Πανεπιστήμια να 
μας το γνωρίσουν με οποιο-
δήποτε τρόπο. Ο Σύλλογός 
μας εξακολουθεί έστω και 
χωρίς οικονομικό βραβείο, 
να τιμά τις προσπάθειες των 
υποψηφίων αλλά και τους 
γονείς των.

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΥΠΟ-
ΓΡΑΦΙΚΟΥ ΛΑΘΟΥΣ
Στα προηγούμενα Κ.Ν. 

αναφερθήκαμε στους επιτυ-
χόντες στα Α.Ε.Ι. 
Το λάθος είναι στον Πανα-

γιώτη Ιωάννου Σπανόπουλο. 
Το σωστό είναι Παναγιώ-
τα Ιωάννου Σπανοπούλου. 
Ζητάμε συγνώμη από την 
οικογένεια Σπανοπούλου 
στην Άμφισσα ιδιαίτερα από 
την γιαγιά ευθυμία Ιωάννου 
Παππά – Σπανοπούλου. 

ΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ
Η πρώτη μεταπολεμική πνευ-

ματική γενιά των Καστελλιωτών  
έχασε ένα από τους θεμελια-
κούς στύλους της, που τιμούσε 
και ήταν καύχημα για το χω-
ριό μας για την ευθύτητα του, 

την εντιμότητα του, την πηγαία 
καλοσύνη του και την απόλυτη 
προσέγγιση του σε όλους εμάς. 
Την 15η Σεπτεμβρίου 2016 
έφυγε από κοντά μας, πλήρης 
ημερών, ο Γιάννης ο Κυρια-
ζής και κηδεύτηκε την επομέ-
νη στην Αθήνα, μέσα σε βαθύ 
πένθος και αληθινή οδύνη. Από 

τα πρώτα μαθητικά του χρόνια 
στο Δημοτικό Σχολείο του χω-
ριού μας, είχε δείξει τις μεγάλες 
πνευματικές του ικανότητες και 
την απαράμιλλη ιδιοφυΐα του. 
Πρωτεύοντας πάντα, όταν το 
Σχολείο επισκέφθηκε ο Επιθε-
ωρητής για να το επιθεωρήσει, 
ζήτησε από τον τότε αείμνηστο 
δάσκαλο μας τον Ηλία Σταθό-
πουλο, να σηκώσει ένα από 
τους μαθητές να του υπαγορεύ-
σει στον πίνακα ένα δύσκολο 
πρόβλημα, όχι για να το λύσει, 
αλλά να διαπιστώσει και μόνο 
τη σκέψη του πάνω σ’ αυτό και 
το πώς θα το αντιμετώπιζε. Ο 
Γιάννης τότε πήγαινε στην Πέ-
μπτη τάξη και τον σήκωσε στον 
πίνακα. Πράγματι ο Επιθεωρη-
τής του υπαγόρευσε ένα πολύ-
πλοκο και πολύ δύσκολο πρό-
βλημα με συμμιγείς αριθμούς.
Ο Γιάννης σίγουρος και νη-

φάλιος, άρχισε να το καταστρώ-
νει και να φτάνει τελικά στην 
ορθή λύση του. Ο Επιθεωρητής 
έμεινε άναυδος. Μετά από τα 
πολλά «εύγε» στο Γιάννη, συνε-
χάρη απροκάλυπτα το δάσκαλο 
μας και του κατεχώρησε ό,τι 
επιβραβευτικότερο στο Δελτίο 

Ποιότητός του, που έπαιξε ση-
μαντικότατο ρόλο στην μετέ-
πειτα βαθμολογική εξέλιξη της 
σταδιοδρομίας του. Μετά επί-
σης από τις άριστες γυμνασια-
κές του σπουδές, γράφτηκε στη 
Νομική Σχολή του Πανεπιστή-
μιου των Αθηνών, στα δε εβδο-
μαδιαία φροντιστήρια της Σχο-
λής, που εγίνοντο τότε, ξεχώ-
ριζε για τις θετικές και καίριες 
λύσεις που έδινε και τις οξύτα-
τες νομικές παρατηρήσεις του, 
ερωτώμενος σχετικά από τους 
μετέχοντες καθηγητές. Μετά 
από την πετυχημένη αποπερά-
τωση των σπουδών του, έκαμε 
την προαπαιτούμενη άσκηση 
για να δικηγορήσει. Αλλά η αμ-
φίβολη για την επιτυχία τότε δι-
κηγορία δεν τον τραβούσε, και 
ύστερα από επιτυχείς εξετάσεις 
εισήλθε στην Υπηρεσία του Ει-
σαγγελικού Κλάδου, όπου και 
διέπρεψε. Θετικός από χαρα-
κτήρα, είχε το μεγάλο χάρισμα 
του απόλυτου χειρισμού του 
δικανικού λόγου πάντοτε από 
μνήμης και χωρίς ποτέ τη χρή-
ση σημειώσεων. Ο λόγος του 
σαφής, ευθύς, λιτός και απέριτ-
τος, δωρικός στη δομή του, μα 

εμπεριεχόμενος, χωρίς τρωτά 
και παραλήψεις, γλαφυρός στη 
λιτότητα του μα απόλυτα πειστι-
κός, ήτανε πάντοτε σεβαστός 
μα ταυτόχρονα συνέπαιρνε και 
το ακροατήριο.
Μένει αξέχαστη η εισαγγελι-

κή πρόταση του στη «Δίκη των 
Κρεάτων» που έγινε στην περίο-
δο της δικτατορίας, στην οποία 
συμμετείχε επιλεγμένος ως Κυ-
βερνητικός Επίτροπος.
Αλλά πέρα από τα επαγγελ-

ματικά, υπήρξε ένας άψογος 
συμπαραστάτης σε κάθε ευ-
καιρία σε όλες τις κοινωνικές 
εκδηλώσεις που μετείχε με την 
ωραία, αρχοντική και επιβλητι-
κή του παρουσία. Όταν μάλιστα 
λάβαινε το λόγο, ξεχνώντας τη 
δικανική νοοτροπία, πάντοτε 
από στήθους, γινόταν γλαφυ-
ρός και έτερπε το ακροατήριο. 
Εθεωρείτο δε ως μεγίστη τιμή η 
παρουσία του και η συμμετοχή 
του.
Είχε την καλή τύχη να συνδε-

θεί με την εκλεκτή της καρδιάς 
του και να παντρευτούν, απο-
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Αυτοί που μας έφυγαν
Όλος ο κόσμος να’ ναι δω
και μια ψυχή να λείπει,

μαύρος μας φαίνεται ο ουρανός
και σκοτεινό το σπίτι.

Όταν έρχεται η στιγμή να 
πούμε το προσωπικό μας αντίο, 

σε ανθρώπους δικούς μας, 
που φεύγουν απ’ αυτή τη ζωή, 
τα λόγια δυσκολεύουν, τα συ-
ναισθήματα έντονα. Άλλωστε 
καμία λησμονιά δεν μπορεί να 
διαγράψει το θάνατο.
Αυτές τις σκέψεις φέρνει στο 

νου μας, η οδύνη για την απώ-
λεια της Σμαράγδας Παπανικο-
λάου, μιας σεμνής ολοκληρω-
μένης κυρίας, που η διέλευσή 
της από την πρόσκαιρη τούτη 
ζωή, υπήρξε καθοριστική για 
κείνη, την οικογένειά της και 
τον κοινωνικό της περίγυρο.
Υπήρξε ένα σωστό στέλεχος 

του κοινωνικού μας γίγνεσθαι, 
αγάπησε τους ανθρώπους της 
πόλης που ζούσε και των Κα-
στελλίων και με την αρετή και 
το ήθος της ενέπνεε σεβασμό 
στο συνάνθρωπο, στον πλησί-
ον της, πάντα με αφοσίωση στο 
σωστό και το έντιμο.
Αποτελούσε μια ήρεμη δύ-

ναμη που με τις κατευθύνσεις 
της και το σύντροφό της Τάκη, 
έγκριτο ιατρό, δημιούργησαν 
σωστή και καλή οικογένεια, 
μόρφωσαν τα παιδιά τους και 
ζούσαν στην πόλη της Λαμίας, 

απολαμβάνοντας την εκτίμηση 
και την αγάπη συγγενών, φίλων 
και του κοινωνικού τους περί-
γυρου γενικότερα. Πάντα χα-
μόγελο αγάπης, χαμόγελο κα-
λοσύνης μπορούσε να εισπρά-
ξει κανείς από την αείμνηστη 
Σμαράγδα. Η απώλειά της μας 
γέμισε οδύνη, απογοήτευση και 
βαθειά λύπη. 
Καλή μας Σμαράγδα.
Σε αποχαιρετούμε, τιμούμε τη 

μνήμη σου, καλύπτουμε το όνο-
μά σου με τα άνθη της αγάπης 
μας και βρέχουμε με τα δάκρυά 
μας το χώμα της Καστελλιώτι-
κης γης, που σε σκέπασε.
Τα «Καστελλιώτικα Νέα» θε-

ώρησαν σκόπιμο να συλλυπη-
θούν τους δικούς της ανθρώ-
πους και να ευχηθούν όπως 
με τη Δύναμη του Θεού ο παν-
δαμάτωρ χρόνος απαλύνει την 
οδύνη τους για τη μεγάλη απώ-
λεια.

ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Μια αληθινή Κυρία έφυγε

Γράφει ο Ηλίας Σπυρόπουλος Συνταξιούχος εκπαιδευτικός

ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
Ύστερα από σύντομη προσβολή του από την επάρατη νόσο, στις 

22 Ιουνίου 2016 έφυγε από τη ζωή και μέσα σε γενικό πένθος κη-
δεύτηκε στο χωριό μας ο Ηλίας Σταθόπουλος, γιος του αείμνηστου 
Ευριπίδη. Ο Ηλίας μαζί με την υπόλοιπη οικογένεια τον πατέρα του 

και τον μικρότερο αδερφό του Δημήτρη, μετά το ατύχημα που είχαν 
να χάσουν τη μητέρα τους, εγκαταστάθηκαν μόνιμα στο χωριό μας. 
Έτσι ο Ηλίας ανέλαβε όλη τη μέριμνα του σπιτιού και τα έβγαλε 
πέρα άξια και τέλεια. Ας είναι ελαφρύ το χώμα του χωριού μας που 
τον σκεπάζει.

κτώντας δύο έξοχα και διακε-
κριμένα παιδιά. Έζησαν μαζί 
με τη σύζυγο του πάνω από 
μισό αιώνα πολύ αγαπημένοι 
και το πέρασμα του απ’ τη ζωή 
άφησε εποχή.
Από μέρους του Συλλόγου 

μας τον μεταστάντα, αποχαι-
ρέτησε η Γραμματέας του Συλ-
λόγου κα Βίκυ Παπανικολάου, 
με τα παρακάτω συγκινητικά 
λόγια:

«Με μεγάλη συγκίνηση ο 
Προοδευτικός Σύλλογος «Τα 
Καστέλλια» αποχαιρετά και τιμά 
το εκλεκτό τέκνο των Καστελ-
λίων, τον Εισαγγελέα Εφετών 
Ιωάν. Κυριαζή που έφυγε για το 
τελευταίο ταξίδι.
Ο εκλιπών υπήρξε από τα 

ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου 
μας και καθ’ όλη τη διάρκεια 
της ζωής του συμμετείχε ενεργά 
σε όλες τις εκδηλώσεις του. Η 
φυσική του παρουσία, οι συμ-
βουλές και παραινέσεις σε όλες 
τις Συνελεύσεις έδιναν πάντα 
μια σιγουριά και δύναμη.
Η αρωγή του εντονότατη σε 

όλες τις ανάγκες της λειτουργί-
ας του. Οι γραπτές εισηγήσεις 
του στα Καστελλιώτικα Νέα τι-
μούσαν πάντα την εφημερίδα 
μας και προκαλούσαν πάντα 
έντονο ενδιαφέρον.
Θα τον θυμόμαστε και θα τον 

τιμάμε πάντα.
Για το Δ.Σ. του Συλλόγου

Η ταμίας
Βίκη Αλεξ. Παπανικολάου

Επιτρέψτε μου να αποχαιρε-
τίσω εκ μέρους της οικογένει-
ας του πατέρα μου Πτέραρχου 
Αλεξ. Παπανικολάου τον εκλι-
πόντα. Αγαπημένος αδελφός, 
φίλος και οδοιπόρος όλα αυτά 
τα χρόνια, ήταν πολύ κοντά μας 

στα ευχάριστα και τα δυσάρε-
στα. Σε δύσκολες καταστάσεις 
στάθηκε φύλακας και εμψυχω-
τής στη Θεία Νέλη και στα παι-
διά του στεκόμαστε δίπλα τους 
σ’ αυτή τη δύσκολη στιγμή.
Θα είναι πάντα στην καρδιά 

και το μυαλό μας.
Καλό ταξίδι Θείε Γιάννη.»

Τα «Κ.Ν.» με την πιο βαθιά 
λύπη και την οδύνη της απώλει-
ας του, απευθύνονται στη σύζυ-
γο και τα παιδιά και τα εγγόνια 
του με την ευχή να τον θυμού-
νται, να φτάσουν τα χρόνια του 
και να είναι περήφανοι για την 
καταγωγή τους, για τον αθάνα-
της μνήμης γενάρχη τους, που 
άφησε τα πιο φωτεινά σημάδια 
στο πέρασμα του από τη ζωή.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΑΠΑΧΑΤΖΗ

Το απόγευμα της 20ης Ιουνίου 
2016 έφυγε από τη ζωή η μη-
τέρα μας Κωνσταντίνα Παπαχα-
τζή, κόρη του Σπύρου Κυριαζή 

(Λασποσπύρου) και της Γιαν-
νούλας Κάτζου. Γεννήθηκε και 
μεγάλωσε στα Καστέλλια, που 
αγάπησε και ήταν περήφανη για 

τον τόπο καταγωγής της αυτή δε 
την αγάπη της μεταλαμπάδευσε 
στον άντρα της και σε μας τα 
παιδιά της.
Παντρεύτηκε τον Θανάση 

Παπαχατζή τον Φεβρουάριο 
του 1943 και έστησαν την οικο-
γένεια μέσα στη δίνη του πολέ-
μου. Έζησαν μαζί αγαπημένοι 
ως τα βαθειά τους γεράματα. 
Ευτύχησαν να κάνουν 3 παιδιά, 
τον Αχιλλέα, την Ευανθία και 
τη Σπυριδούλα, 7 εγγόνια και 
9 δισέγγονα. Ήταν μάννα γλυ-
κιά για μας κοντά μας σε κάθε 
καλή ή δύσκολη στιγμή αλλά 
και για άλλους που ένοιωθαν το 
χάδι και την αγάπη της, όποτε 
και όπου το χρειαζόταν. Το σπί-
τι της στη Λάρισα ήταν κέντρο 
διερχομένων για συγγενείς και 
φίλους και η πόρτα αλλά και η 
αγκαλιά της πάντα ανοιχτή για 
όλους.
Μάννα αντίο, θα σε νοιώθου-

με δίπλα σε κάθε μας βήμα, ας 
είναι ελαφρύ το χώμα που σε 
σκεπάζει αγαπημένη μας.

Τα παιδιά σου
Αχιλλέας – Αλίκη – Ευανθία – 
Σπυριδούλα – Αχιλλέας

Τα «Κ.Ν.» εκφράζουν τα θερ-
μά συλλυπητήρια στις οικογέ-
νειές της και εύχονται να πά-
ρουν τα χρόνια της.

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΔΗΜΟΥ 
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ

Την 22 Μαΐου 2016 έφυγε 
από κοντά μας πλήρης ημερών η 
Γιαννούλα χήρα του αείμνηστου 
Δήμου Πολύχρονου, θυγατέρα 
Βασιλείου Τσακνιά. Μετά από 
την Κατοχική νίλα που πέρασε 
η χώρα μας και μαζί και το χω-
ριό μας, ο Δήμος άξιος τεχνίτης 
σιδηρουργός παντρεύτηκε τη 
Γιαννούλα, αγόρασαν το παλιό 
σπίτι του Κώστα Διέννη στον Άι 
Γιώργη, όπου και εγκαταστά-
θηκαν αγαπημένοι και σχημά-
τισαν μια αξιόλογη οικογένεια. 
Η Γιαννούλα υπήρξε υπόδειγμα 
μάνας και συζύγου και έφυγε 
στα ενενήντα ένα χρόνια της.
Τα «Κ.Ν.» συλλυπούνται ολό-

θερμα τις κόρες και τα εγγόνια 
της, με την ευχή να φτάσουν και 
να πάρουν τα χρόνια της.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΚΑΡΑΣ
Ξαφνικά και πρόωρα στα 71 

χρόνια του έφυγε στις 8-8-2016 
ο Αντώνης στο Αγαπημένο του 
νησί την Ικαρία όπου περνούσε 
τις διακοπές του. Η κηδεία του 
έγινε στις 11-8-2016 στο 2ο Νε-
κροταφείο. Συγγενείς φίλοι και 
γνωστοί παρευρέθηκαν για τον 
τελευταίο χαιρετισμό γεμάτοι 
από πόνο, θλίψη και συγκίνη-
ση.
Ο Αντώνης γεννήθηκε το 

1944 στη Γραβιά. Όλοι οι Κα-
καραίοι έχουν χλωμίσια κατα-
γωγή. Ο προσπάπος των Αλεξ. 
Αν. Κακαράς γεννήθηκε και με-
γάλωσε στο Χλωμό όπου εγκα-
ταστάθηκαν κατεβαίνοντας απ’ 
τον Παλαιοχλωμό. 
Το 1966 αποφοίτησε από τη 

Σχολή Ναυτικών Δοκίμων ως 
Σημαιοφόρος Μηχανικός. Αντι-
τίθεται έντονα στην δικτατορία 
της Χούντας του 1967 με κάθε 
λογής πράξεις, που τον οδήγη-
σαν στο Ναυτοδικείο και ανα-
θεωρητικά δικαστήρια. Καταδι-

κάζεται και φυλακίζεται για 15 
μήνες και αποτάσσεται.
Αποκαθίσταται με την μετα-

πολίτευση στην ενεργό υπηρε-
σία και αποστρατεύεται το 1990 
ως Αρχιπλοίαρχος. Εργάζεται 

σε Ναυτιλιακή εταιρεία και το 
1999 διδάσκει ως επιστημονι-
κός συνεργάτης στο Πανεπιστή-
μιο Αιγαίου. Το 2004 γίνεται 

δεκτός στο Πάντειο Πανεπιστή-
μιο ως διδάκτορας «Πολιτικής 
Επιστήμης της Νεότερης ιστο-
ρίας» με το σημαντικότατα έργο 
του «Οι Έλληνες Στρατιωτικοί: 
Αξιωματικοί και υπαξιωματικοί 
της Μεταπολεμικής Ελλάδας».
Ο Αντώνης Κακκαράς, ανή-

συχος, ερευνητής, αντισυμβατι-
κός, ειλικρινής άφησε στο πλού-
σιο συγγραφικό έργο. Εξέδωσε 
περισσότερα από δέκα έργα 
του που το καθένα γνώρισε επι-
τυχία. Πολιτικοποιημένος, κομ-
μουνιστής εντάχθηκε στις τάξεις 
του Κ.Κ.Ε. μέχρι τέλους.
Έζησε μια ευτυχισμένη οικο-

γενειακή ζωή και με την σύζυγό 
του απόχτησαν και μεγάλωσαν 
δύο παιδιά.
Δυσαναπλήρωτο το κενό που 

άφησε. Τα «Κ.Ν.» εκφράζουν 
τα θερμά συλλυπητήρια στην 
οικογένεια.
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Αυτοί που μας έφυγαν

ΤΑΒΕΡΝΑ
«Καστελλιώτικη γωνιά»

 Γεώργιος Ηλ. Χαμηλός
 Επιμέλεια κουζίνας Η ΧΡΥΣΑΝΘΗ

 ΝΟΣΤΙΜΑ ΚΑΘΑΡΑ ΣΠΙΤΙΚΑ

 Τηλ. 2265091218

Το θέμα του Δημοτικού Σχολείου
στο Δήμο Δελφών

θηκε έγγραφη καταγγελία του 
κ. Δημητρίου Μπάκα -Τοπογρά-
φου Μηχανικού, σχετική με το 
εν λόγω έργο που έλαβε αριθ-
μό πρωτ. 10859/12.5.2016, η 
οποία απευθύνεται και στις 
Δικαστικές Αρχές και ζητάει τη 
διερεύνηση της υπόθεσης.
Έχουμε ζητήσει από τη ΔΤΥ 

του Δήμου Δελφών, αρμόδια 
για τον έλεγχο του έργου, να 
ερευνήσει τον φάκελο και να 
εκδώσει σχετικό πόρισμα.
Παραθέτουμε κατωτέρω, 

κατά σειρά, αποσπάσματα 
των αριθ. 1/8/13.2.2015 και 
4/14/20.5.2016 αποφάσεων 
του Τ.Σ. και την από 20/5/2016 
ενυπόγραφη δήλωση - μαρτυ-
ρία των κατοίκων.
Από το Πρακτικό της αριθ. 

1/2015 Συνεδρίασης Συμβου-
λιου Τοπικής Κοινότητας Κα-
στελλίων
ΘΕΜΑ 8ον: «Έργο Δημοτι-

κού Σχολείου Καστελλίων»
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 

8/2015
Για το ανωτέρω θέμα της 

ημερήσιας διάταξης, ο Πρόε-
δρος είπε τα εξής: Επειδή δεν 
γνωρίζουμε σε ποιο στάδιο 
βρίσκεται η εξέλιξη των ερ-
γασιών στο Δημοτικό Σχολείο 
Καστελλίων, ποιες εργασίες 
(είδος εργασιών- ποσότητες) 
περιλαμβάνει η μελέτη του 
έργου αυτού, εάν αυτές έχουν 
γίνει ή εάν κάποιες ακόμα εκ-
κρεμούν, ή σε περίπτωση που 
οι προβλεπόμενες εργασίες 
έχουν ολοκληρωθεί εάν έχει 
γίνει παράδοση- παραλαβή 
του έργου, προτείνω να ζητή-
σουμε από την Τεχνική Υπη-
ρεσία του Δήμου μέσω της 
Αντιδημάρχου Δ.Ε. Γραβιάς, 
τον αρχικό βάσει εργολαβικής 
σύμβασης προϋπολογισμό του 
έργου και τους λογαριασμούς- 
κοστολόγιο των μέχρι σήμερα 
εργασιών.
Επίσης θα πρέπει στο σχολι-

κό κτίριο να γίνουν κάποιες ερ-
γασίες διότι μπαίνει νερό από 
τη σκεπή, βέβαια όπως πλη-
ροφορηθήκαμε η κατασκευή 
της στέγης δεν ήταν μέσα στο 
έργο αυτό αφού έγινε σε προ-
γενέστερο χρόνο.
Το Συμβούλιο, μετά από 

διαλογική συζήτηση, αφού 
άκουσε την εισήγηση του Προ-
έδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει όπως προς ενημέ-

ρωση της Τοπικής Κοινότη-
τας Καστελλίων σχετικά με 
το θέμα, να ζητηθεί από την 
Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου 
Δελφών μέσω της Αντιδημάρ-
χου Δ.Ε. Γραβιάς, ο αρχικός 
προϋπολογισμός του έργου με 
το είδος- ποσότητες των αρχι-
κά προβλεπομένων εργασιών 
βάσει εργολαβικής σύμβασης 
και οι λογαριασμοί - κοστολό-
γιο των μέχρι σήμερα εκτελε-
σθέντων εργασιών, ώστε να 
υπάρχει πλήρη εικόνα τι αρχι-
κά προβλεπόταν, τι έγινε έως 
τώρα και εκκρεμότητες τυχόν 
ανεκτέλεστων εργασιών.
Από το Πρακτικό της αριθ. 

4/2016 Συνεδρίασης Συμβου-
λίου Τοπικής Κοινότητας Κα-
στελλίων
Στα Καστέλλια και στο Γρα-

φείο της Τοπικής Κοινότητας 
Καστελλίων του Δήμου Δελ-
φών σήμερα την 20ή του μη-
νός Μαΐου του έτους 2016 
ημέρα της εβδομάδας Παρα-
σκευή και ώρα 18:30 μ.μ., το 
Τοπικό Συμβούλιο συνήλθε σε 
δημόσια συνεδρίαση, ύστε-
ρα από την αριθ. 4/2016/9-
5-2016 πρόσκληση του Προέ-
δρου, που δημοσιεύτηκε στον 
ειδικό χώρο των ανακοινώ-
σεων και επιδόθηκε σε κάθε 
έναν σύμβουλο, σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 88 
& 89 του Ν. 3852/2010, για τη 
συζήτηση και λήψη αποφάσε-
ων στα κατωτέρω θέματα της 
ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1° : «ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟ-
ΛΗΣ ΤΟΥ Δ. ΜΠΑΚΑ ΠΡΟΣ 
ΕΜΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Η ΡΕΜΟΥΛΑ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ, 
Η ΛΕΗΛΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 
ΤΗΣ Τ.Κ. ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ» ΚΑΙ ΘΕΜΑ 
ΤΗΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ-
ΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ.»
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 

14/2016
Για το ανωτέρω θέμα της 

ημερήσιας διάταξης, ο Πρόε-
δρος είπε τα εξής: θέτω υπό-
ψη του Συμβουλίου την από 
Μάϊο 2016 επιστολή (Αριθ. 
Πρωτ. 10859/12-5-2016) του 
κ. Δημητρίου Μπάκα, Τοπο-
γράφου Μηχανικού, που κα-
τατέθηκε στη Δ. Ε. Γραβιάς και 
η οποία αναφέρεται στο έργο 
που εκτελείται στο Δημοτικό 
Σχολείο Καστελλίων με τίτλο 
« ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΛΗ-
ΡΟΦΟΡΙΚΗΣ- ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΣ-
ΤΕΛΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ» 
(Αριθ. Μελέτης: 111/2009) 
και ειδικότερα στις ελλείψεις 
που μέχρι τώρα έχουν παρα-
τηρηθεί στις προβλεπόμενες 
εργασίες.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος 

έδωσε το λόγο στον παριστά-
μενο στη συνεδρίαση κ. Δη-
μήτριο Μπάκα για ενημέρωση 
του Συμβουλίου, ο οποίος και 
αναφερόμενος στην ως άνω 
επιστολή του παρουσίασε λε-
πτομερώς τα στοιχεία εκείνα 
από τα οποία προκύπτουν οι 
μέχρι σήμερα κατασκευαστι-
κές ατέλειες εκτελούμενων ερ-
γασιών και ελλείψεις κάποιων 
εργασιών στο ως άνω έργο εν 
σχέση με τις αρχικά προβλε-
πόμενες στην τεχνική μελέτη 
με αριθμό 111/2009.
Ακολούθησε μακρά διαλο-

γική συζήτηση μεταξύ των 

συμβούλων αλλά και των πα-
ρισταμένων στη συνεδρίαση 
κατοίκων.
Κατόπιν αυτών ο Πρόεδρος 

εισηγείται τα ακόλουθα:
Αν και το θέμα απασχόλη-

σε το Δημοτικό Συμβούλιο, σε 
παρελθόντα χρόνο και εντε-
λώς επιφανειακά, εν τούτοις 
όμως η αδιαφορία απέναντι 
στη διάθεση χρημάτων του 
Ελληνικού λαού σε τέτοιες 
μάλιστα εποχές μας βάζει σε 
ανησυχία και θεωρούμε ότι 
αυτό, ως θέμα, πρέπει να πά-
ρει τις πραγματικές του δια-
στάσεις. Δεν θέλουμε, ως το-
πική αρχή να φορτωθούμε τις 
τυχόν ευθύνες που υπάρχουν 
για το πλήθος κακοτεχνιών, 
λαθών και παραλείψεων που 
υπάρχουν στο «έργο» και που 
συνεχίζονται μιας και το έργο 
δεν περαιώθηκε άρα δεν έγινε 
και η παραλαβή του. Υπ’ όψιν 
ότι ο φάκελος του έργου δεν 
ήρθε ποτέ στα χέρια μας αν 
και ζητήθηκε και που θα έπρε-
πε άμεσα να κατατεθεί λόγω 
των αμφιβολιών που πλανώ-
νται γύρω από το έργο.
Απαιτούμε από το Δημοτικό 

Συμβούλιο του Δήμου Δελφών 
να συζητήσει άμεσα το θέμα 
και να πάρει τις απαραίτητες 
αποφάσεις:
α) Για την άμεση ολοκλήρω-

ση του έργου και την παρά-
δοση του αφού αποκαταστα-
θούν όλες οι κακοτεχνίες και 
ολοκληρωθούν οι προβλεπό-
μενες εκ της Τεχνικής Μελέτης 
εργασίες.
β) Για τη πραγματοποίη-

ση της οριστικής αναλυτικής 
επιμέτρησης, συντασσόμενης 
σύμφωνα με το νόμο, των 
πραγματικών και σύμφωνα με 
τη σύμβαση και το νόμο εργα-
σιών που έγιναν
γ) Για να αποδοθούν ευθύ-

νες για τη πολύχρονη διάρκεια 
κατασκευής του έργου (κατά 
παράβαση κάθε έννοιας ευ-
λόγου προθεσμίας) καθώς και 
για την τύχη των εγγυητικών 
επιστολών.
δ) Για να συνταχθεί ο τελι-

κός λογαριασμός του έργου, 
με πραγματικές εργασίες και 
τιμές της σύμβασης αλλά και 
με τις προβλεπόμενες ρήτρες 
που προβλέπονται από το 
νόμο για την αντισυμβατική 
συμπεριφορά του αναδόχου.
ε) Για να διερευνήσει μέσω 

του Οργανισμού Σχολικών 
Κτηρίων το ακριβές ποσό της 
πίστωσης που διατέθηκε για 
το συγκεκριμένο έργο.
Επειδή θεωρούμε ότι όλα τα 

παραπάνω συνιστούν πράξεις 
που εμπεριέχουν ατασθαλίες 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι.
ΛΙΑΚΑΥΓΕΡΗΣ

21.12.1946 - 19.5.2016
Απεβίωσε και κηδεύτηκε στο 

Νεκροταφείο του χωριού μας 
ο Γιώργος Λιακαυγέρης με 
συμμετοχή συγγενών και συγ-
χωριανών μας. Με πόνο και 
συγκίνηση αποχαιρέτησαν τον 
Γιώργο στο μεγάλο ταξίδι χωρίς 
γυρισμό.
Έναν άνθρωπο που του άξιζε 

να ζήσει περισσότερα χρόνια. 
Ήταν ένας καλός σύζυγος και 
πατέρας που αφοσιώθηκε με 
όλες του τις δυνάμεις στην πρό-
οδο της οικογένειάς του. Αθό-
ρυβος, πράος και συνεπής στην 
κοινωνική του ζωή και εκδη-
λώσεις, έχαιρε της συμπάθειας 
και εκτίμησης όλων των συγχω-
ριανών μας και με όσους συ-
νεργάσθηκε στον εργατικό του 
βίο και ιδιαίτερα στους φίλους 
που απέχτησε στη ζωή του. Σε 
όλους άφησε ένα κενό.
Τα Κ.Ν. συλλυπούνται ολό-

θερμα την οικογένειά του με 
την ευχή να ζήσουν να τον θυ-
μούνται.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που 

τον σκέπασε και η μνήμη του 
παντοτινή.

ΜΑΡΙΑ
συζ. Κ. ΧΑΜΗΛΟΥ
Την 7-7-2016 απεβίωσε και 

κηδεύτηκε στο χωριό μας η 
Μαρία σύζυγος του Κώστα Χα-
μηλού. Συγγενείς, φίλοι και 

συμμετοχή των συγχωριανών 
μας παρευρέθηκαν στην εξόδιο 
ακολουθία για τον τελευταίο 
χαιρετισμό. Πρόσχαρη και αγα-
πητή η Μαρία σε όλους όσους 
συναναστρεφόταν, πάντα δημι-
ουργούσε συμπάθειες.
Αφοσιωμένη σύζυγος και 

τρυφερή μάνα μεγάλωσε τα δυό 
παιδιά της με την συμπαράστα-
ση και βοήθεια τον σύζυγό της 
Κώστα. Μαζί τα είδαν να μεγα-
λώνουν και να δημιουργούν τις 
δικές τους οικογένειες.
Ευτύχισαν να δουν και τέσ-

σερα εγγόνια που και σε αυτά 
πρόσφεραν αγάπη και λατρεία.
Στον σύζυγο Κώστα στα παι-

διά και τα εγγόνια ευχόμαστε 
να είναι καλά και να θυμούνται 
την Μαρία όπως την έζησαν.
Με αγάπη. Αιώνια η μνήμη 
της.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Π.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ύστερα από την επιτυχή 

επαγγελματική σταδιοδρομία 
του και μετά την συνταξιοδό-
τησή του ο Απόστολος (Τόλη 

όπως τον αποκαλούσαμε) εγκα-
ταστάθηκε στο χωριό μας που 
είχε αφήσει σε νεαρή ηλικία.
Μόνιμος κάτοικος πλέον στο 

χωριό μας ζούσε ήσυχος, ήρε-
μα όπως ο ίδιος ήταν. Αγαπη-
τός στους συγχωριανούς μας 
κέρδισε την συμπάθεια και την 
εκτίμηση όλων. Έφυγε στις 26-
7-2016 και ενταφιάσθηκε στο 
Νεκροταφείο του χωριού μας 
με την συμμετοχή όλου του χω-
ριού.
Με την φροντίδα και συμπα-

ράσταση της συζύγου του ανέ-
θρεψαν και μεγάλωσαν δύο 
παιδιά και ευτύχησαν να δουν 
και τρία εγγόνια. Είναι εγκατε-
στημένα στις Η.Π.Α., επιτυχη-
μένοι επαγγελματίες και ήρθαν 
για το τελευταίο χαιρετισμό στην 
κηδεία του πατέρα τους.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που 

τον σκεπάζει. Τα «Κ.Ν.» εκ-
φράζουν στην οικογένειά του 
τα βαθειά συλλυπητήρια, ευχό-
μενοι να είναι καλά και να τον 
θυμούνται.

ΑΝΑΣΤ. ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ
(21-2-1950 – 12-9-2016)
« Μετά από ένα δύσκολο καλο-

καίρι, έφυγε στις 11 Σεπτεμβρί-
ου 2016 ο αγαπητός μας Ανα-
στάσιος Λευκαδίτης, σύζυγος, 
πατέρας, αδερφός και θείος, σε 
ηλικία μόνο 66 ετών. 
Υπήρξε άριστος οικογενειάρ-

χης, στοργικός σύζυγος και ιδα-
νικός πατέρας. Ένας αγαπητός 
και φιλήσυχος σε όλους, με κύ-
ρια χαρακτηριστικά τη σεμνότη-
τα, την απλότητα, την ευαισθη-
σία και την απέραντη καλοσύ-
νη. Με μεγάλη αγάπη προς τον 
τόπο του και τους συμπατριώτες 
του μέχρι το τέλος.
Να είναι αιωνία η μνήμη 

σου.»
Ευχαριστώ

Γεώργιος Λευκαδίτης
Τα «Κ.Ν.» αισθάνονται υπο-

χρέωση να εκφράσουν τα ειλι-
κρινή συλλυπητήρια στην οικο-
γένεια, σύζυγο, παιδιά, αδελ-
φές. Είναι οδυνηρή η απώλεια 
ενός άξιου, τίμιου και εξαίρετου 
Καστελλιώτη.

ΓΕΩΡΓΙΑ
Π. ΚΟΤΣΙΜΠΟΥ

Η αγάπη της για τα παιδιά 
ήταν αυτό που οδήγησαν την 
Γεωργία να γίνει πολύτεκνος. 
Από τον γάμο της απόχτησε 
πέντε παιδιά και με τον σύζυγό 
της τα μεγάλωσαν με πολλές δυ-
σκολίες, με αγάπη και στοργή. 
Η μάνα Γεωργία προσπάθησε 
να δώσει στα παιδιά της τα τίμια 
και καλά εφόδια να αντιμετωπί-
σουν τη ζωή μεγαλώνοντας.
Αρκετά κουρασμένη η Γεωρ-

γία επέστρεψε και εγκαταστά-
θηκε στο χωριό τα τελευταία 
χρόνια παρέα με τον συμπαθή 
γυιό της Παναγιώτη ενεργό μέ-
λος σε όλες τις εκδηλώσεις του 
χωριού μας. Έζησε ήρεμα στο 
χωριό τα τελευταία χρόνια και 
ήρεμα άφησε την τελευταία της 
πνοή στις 6-8-2016 και κηδεύ-
τηκε στο νεκροταφείο του χω-
ριού μας ανάμεσα σε συγγενείς 
και συγχωριανούς μας.
Καλό ταξίδι Γεωργία. Είναι 

σίγουρο ότι ο Παντοδύναμος 
Θεός θα σε κατατάξει εκεί που 
σου αξίζει.
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Προτιμάτε
το φαρμακείο
του χωριού μας

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ
«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» Κυριακή 1/6/2016

Ένας υπουργός... Γκασταρμπάιτερ

ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ

Κύριε διευθυντά
Τον Dr Blum, έναν από τους 

πιo δραστήριους υπουργούς 
στην κυβέρ νηση Kohl -προ-
ερχόταν από τα συν δικάτα- 
τον θυμήθηκα εξ αφορμής 
δημοσιευμάτων που τον έφε-
ραν ως υπο κινητή της παρα-
βίασης του φράχτη από τους 
πρόσφυγες στην Ειδομένη, 
πράγμα που ο ίδιος διέψευ-
σε.
Λοιπόν, στην τότε Δυτ. 

Γερμανία, ελάμβανε χώρα η 
«εβδομάδα του αλ λοδαπού 
συμπολίτου», κατά την οποία 
στο υπουργείο Εργασίας και 
Κοινωνικής Τάξεως ετιμάτο 
ένας Gastarbeiter (φιλοξε-
νούμενος εργάτης) αλλά 
χωρίς την απαξιωτική χροιά 
που χρωματίστηκε η λέξη 
παρ’ ημίν.
Το 1986 (πριν από 30 χρό-

νια ακριβώς) ήταν η σειρά 
μιας Ελληνίδας καθαρίστρι-
ας να τιμηθεί, που με το 
σφουγγαρόπανο, που λέει 
ο λόγος, σπούδασε δύο λε-
βέντες (ελλείψει «δωρεάν» 
Παιδείας) οι οποίοι παρακο-
λουθούσαν τώρα αποσβο-
λωμένοι ολόκληρο υπουργό 
να πλέκει το εγκώμιο της 
μάνας.
Την επι σημότητα της τε-

λετής διέκοπταν κάθε τόσο 
τρανταχτά γέλια, καθώς ο Dr 
Blum σχολίαζε με χιούμορ 
περιστατικά από αυτά που 
λένε οι κουτσομπόλες της 

γειτονιάς. Πώς τα ήξερε;
Κατά τη διάρκεια της δε-

ξίωσης που ακολούθησε ο 
υπουργός με ρώτησε: «Κύ-
ριε σύμβουλε, από που εί-
στε από την Ελλάδα;» «Από 
κάποιο χωριό στα κεντρικά». 
«Από πού ακριβώς;» 
Επειδή θεώρησα ότι είναι 

μάλλον απίθανο ένας Γερ-
μανός υπουργός να ξέρει 
τα Καστέλλια, «από ένα χω-
ριό κοντά στους Δελφούς» 
διευκρίνισα αορίστως. «Την 
Επτάλοφο (Αγόργιανη) την 
ξέρετε;» είναι πολύ κοντά 
στο χωριό μου, αλλά εσείς 
πώς...;» ρώτησα έκπληκτος. 
«Το 1956 (άλλα 30 χρόνια 
πίσω, σύνολο 60 από σήμε-
ρα) δούλεψα στη δασική οδό 
Επταλόφου - Αράχωβας που 
ανοιγόταν ψηλά στον Παρ-
νασσό». «Και τι δουλειά κά-
νατε, εξοχότατε;». «Εσπαγα 
και φόρ τωνα πέτρα!». «Οχι 
πάντως δουλειά γραφείου» 
διέκοψα, «διότι τη θέση του 
γραφιά κατείχε η αφεντιά 
μου και είναι μάλλον βέβαιο 
ότι έβγαζα και σας πλή ρωνα 
το ημερομίσθιον του ανειδί-
κευτου εργάτου». Τα μάτια 
του τα στρογγυλά στρογγύ-
λεψαν πιο πολύ πίσω από τα 
στρογγυλά γυαλάκια του. Με 
αγκάλιασε και με φίλησε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘ. ΜΑΚΡΗΣ
πρ. Εργατικός σύμβουλος
στην ελληνική πρεσβεία 

Βόννης

Όταν ήμασταν παιδιά 
«παίζαμε μπάλα» με ένα 
τόπι, καμωμένο από διάφο-
ρα κουρέλια όσο για γήπε-
δο χρησιμοποιούσαμε, πότε 
το ευρύχωρο μεν, αλλά κα-
τηφορικό λιβάδι, όπου «χά-
ναμε τη μπάλα» που κα-
τρακυλούσε τον κατήφορο 
και πότε σε κάποιο ίσιο μεν, 
αλλά στενόχωρο αλώνι.
Πολύ αργότερα μας 

έφτιαξαν ένα ωραίο γή-
πεδο, όταν πια δεν είχαμε 
παιδιά. Ευτυχώς, αυτή τη 
φορά δεν πραγματοποίησαν 
τις υποσχέσεις τους «θα 
σας κάνουμε και παιδιά», 
με συνέπεια το γήπεδο να 
μείνει παντέρημο και μόνο, 
σαν τις πανάκριβες ολυμπι-
ακές εγκαταστάσεις.
Αυτό δεν σημαίνει ότι το 

γήπεδο θα έπρεπε να γίνει 
σκουπιδότοπος. Καθημερι-

νά, όλο και περισσότερο, 
γεμίζει από λογιών σκουπί-
δια, αλλά κυρίως με οικο-
δομικά υλικά.
Ένας δημόσιος χώρος έχει 

γίνει τόπος επαγγελματικής 
εγκατάστασης και δραστη-
ριότητας – πελεκάνε ακόμη 
και αγκωνάρια, χωρίς πι-
στεύω κάποιο έσοδο για το 
«Διαμέρισμα» Καστελλίων.
Αλλά τι περιμένεις, όταν 

των Ελλήνων οι Κοινότητες 
έχουν γίνει διαμερίσματα 
πολυκατοικιών! Πάντως, 
το λιγότερο οχληρό θέαμα 
αποτελούν κάτι κυψέλες 
που φυλάνε τα γκολπόστ 
σου…τερματοφύλακες!
Τελοσπάντων, ζητάμε 

πολλά, αν πούμε ότι θέλου-
με το γήπεδο καθαρό, γιατί 
έτσι μας αρέσει;
Ιωάννης Α. Μακρής

Καστέλλια

Δημοσιεύσαμε στα προηγού-
μενα «Κ.Ν.» τις προσφορές 
συγχωριανών μας για τη μετα-
φορά των επίπλων και βιβλίων 
από Αθήνα στο χωριό μας. Εί-
χαμε συγκεντρώσει 890€. Οι 
νεότερες προσφορές συγχω-
ριανών μας είναι:

1. Σκουλίκης Δημήτριος 
20

2. Ζεΐνης Χαράλαμπος 20
3. Εσκιτζόγλου Μενέλαος 

20
4. Χουλιάρας Δημήτριος 

10
5. Οξάνα Ίνασικ 20
6. Σύλλογος Γυναικών 50
7. Χρυσάνθη Αγιοργίτου 

20
8. Παναγιώτης Ευγ. Κυρια-

ζής 100
Σύνολο 260
260+890 = 1150

Πώς διαθέσαμε τα χρήματα:
1. Για την συσκευασία, εργα-

τικά και υλικά  390
2. Μεταφορά επίπλων (φόρ-

τωση + έξοδα φορτηγού) 290
3. μεταφορά βιβλίων (φόρ-

τωση + έξοδα φορτηγού) 350
9. Αγορά ραφιών (10 τεμά-

χια) 80
Σύνολο 1110
Κεφάλαιο 1150 - έξοδα 1110 

= 40 € υπόλοιπο
Ευχαριστούμε θερμά τη 

μεταφορική εταιρεία «Σταϊ-
κούρα» της Λαμίας που με τη 
μεσολάβηση του Τάκη Ζαχ. 
Μακρή και διέθεσε το φορτηγό 
και τον οδηγό του για τα δύο 
δρομολόγια.
Ευχαριστούμε επίσης όσους 

βοήθησαν στην εκφόρτωση και 
μεταφορά στην επάνω αίθουσα 
του σχολείου.

Πού βρισκόμαστε σήμερα
Συναρμολογήσαμε και τοπο-

θετήσαμε τις βιβλιοθήκες γύ-
ρω-γύρω στον τοίχο. Αρχίσαμε 
να τοποθετούμε τα βιβλία κατά 
κατηγορίες. Δουλειά που θέλει 
γνώση, υπομονή και πολύ χρό-
νο. Με τον Βαγγέλη Κοτσίκη 
περάσαμε τον Αύγουστο στο 
σχολείο και τώρα η αίθουσα 
δείχνει ότι  βιβλιοθήκη.
Βοήθεια είχαμε σημαντική, 

θα έλεγα, από τον Θανάση 
Σίμο και τον Αποστόλη Παπα-
δάκη. Οι βιβλιοθήκες γέμισαν. 
Έχουμε ανάγκη από βιβλιοθή-
κες και επί πλέον χώρο.
Σε αίτησή μας προς το Το-

πικό Κοινοτικό Συμβούλιο να 
μας παραχωρήσει και την άλλη 
επάνω αίθουσα βρήκαμε θετι-
κή ανταπόκριση. Αναζητούμε 
ακόμη βιβλιοθήκες.
Η κ. Μαρίνα Στοφόρου μας 

έδωσε μία με αρκετά σημα-

• Ξαφνικά ένα πρωί είδαμε στις 
τέσσερις παιδικές χαρές του χω-
ριού μας αναρτημένη μια ανακοί-
νωση του Δήμου Δελφών, ότι οι 
παιδικές χαρές δεν είναι ασφαλείς 
και ο Δήμαρχος αποποιείται κάθε 
ευθύνης στη χρήση τους. Δεν αφο-
ρά μόνο το χωριό μας αλλά όλες 
τις παιδικές χαρές των χωριών του 
πρώην Δήμου Γραβιάς.

Το ερώτημα είναι γιατί ο Δήμος 
δεν κάνει τις παιδικές χαρές ασφα-
λείς. Μια ακόμα αδυναμία του Δή-
μου να διαχειριστεί ένα σοβαρό 
θέμα.

• Ήρθαν από Ηνωμένες Πολιτεί-
ες και Αυστραλία και πέρασαν τις 
διακοπές τους στο χωριό μας.

Ο φίλος Νίκος Πιπέλιας με τη 
σύζυγό του Τούλα όπως κάθε χρό-
νο ήρθε και στο όμορφο σπίτι της 
πέρασαν τις διακοπές τους.

Η Ζωή Βάρου - Παπαγεωργίου 
που τα τελευταία χρόνια διαμένει 
στις ΗΠΑ ήρθε με την κόρη της 
Ντίνα.

Ο Παναγιώτης Τσάκαλος με τη 
σύζυγό του πέρασαν στο χωριό 
μας τις διακοπές τους.

Ο γυιος τους Μπάμπης με όλη 
την οικογένειά του και συγγενείς 
ήρθαν στο χωριό μας. Άλλωστε 
ο Μπάμπης έρχεται 3-4 φορές το 
χρόνο. Το ανακαινισμένο σπίτι κά-
νει τη διαμονή του ευχάριστη. Το 
παλιό μπακάλικο του Χαρλαμάκη 
στις δόξες του.

Η Ιόλη Χαλατσά - Καλιάν με τα 
παιδιά της πέρασαν μερικές μέρες 
στο χωριό μας, μαζί με τον πατέ-
ρα και ευτυχισμένο και περήφανο 
παππού Μίμη Χαλατσά.

Η Χρυσούλα Χουλιάρα - Savas 
ήρθε από τις Ηνωμένες Πολιτείες 
και πέρασε τις διακοπές της παρέα 
με τους συγγενείς και φίλους της.

Νάναι όλοι καλά και του χρόνου 
να ξανάρθουν.

• Στην εκκλησία για αιμοδοσία 
αναγκαία για κάποιον δικό μας 
άνθρωπο ο Αποστόλης Νικ. Παπα-
δάκης ανταποκρίθηκε αμέσως και 
πήγε στη Λαμία και έδωσε αίμα. 
Μπράβο στον Αποστόλη. Καλό 
παράδειγμα.

Εντυπωσιάζει ο Αποστόλης με 
την προθυμία του να βοηθήσει 
όποιον του το ζητήσει.

• Έλλειψη καυσόξυλων στους 
συγχωριανούς μας καθώς δεν 
υπάρχουν ξερά έλατα στο βουνό 
και αν υπάρχει κανένα είναι δύσκο-
λο να έρθουν στο δρόμο. Πολλά 
σπίτια έχουν εγκατάσταση καλο-
ριφέρ όμως η τιμή του πετρελαίου 
προβλέπεται υψηλή. Πάντως όλοι 
οι συγχωριανοί μας προσπαθούν 
να εφοδιασθούν με καυσόξυλα.

• Η κυνηγετική περίοδος άρχισε. 
Λίγο το ενδιαφέρον για τα πουλιά, 
μεγάλο για τα αγριογούρουνα. 
Μια παρέα στην πρώτη έξοδο εί-
χαν την πρώτη επιτυχία, έστω και 
αν το θήραμα ήταν μικρό.

• Ο Γρηγόρης Βασιλείου Νάκος 
είναι και τυπικά Έλληνας και ειδι-
κότερα Καστελλιώτης καθώς πήρε 
την ελληνική υπηκοότητα. Τελεί-
ωσε το Δημοτικό, το Γυμνάσιο και 
Λύκειο Γραβιάς, Πτυχιούχος ΤΕΙ 
Λαμίας και τώρα κάνει Μεταπτυχι-
ακό στο Πανεπιστήμιο Βόλου.

Με χαρά περιμένει την πληρο-
φορία να παρουσιασθεί να υπη-
ρετήσει στον Ελληνικό στρατό. Ο 
Γρηγόρης είναι ένας σοβαρός και 
συμπαθητικός νέος ενσωματωμέ-
νος στο χωριό μας.

• Βοηθάει η διαχωριστική γραμ-
μή στον κεντρικό δρόμο του χω-
ριού μας στην κυκλοφορία των 
οχημάτων. Καλό θα ήταν να τοπο-
θετηθούν και καρφιά που ελαττώ-
νουν την ταχύτητα όπως στη Μαρ-
γιολάτα.

ΑΘΑΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ

Το γήπεδο

ΑΝΕΚΠΛΗΡΩΤΟ 
ΟΝΕΙΡΟ

Παρακολουθώντας τους Ολυ-
μπιακούς αγώνες που έγιναν 
στο Ρίο Ντε Τζανέιρο της Βρα-
ζιλίας, συνέχεια μας έδειχναν 
το τεράστιο άγαλμα σήμα κατα-
τεθέν του Ρίο. Ήταν η αφορμή 
να θυμηθώ μια ιστορία. Εκεί 
πριν συνταξιοδοτηθεί ο Παπα-
Χαράλαμπος, ένα καλοκαιρινό 
βράδυ που συζητούσαμε διά-
φορα, τότε λοιπόν μου εκμυ-
στηρεύτηκε ένα θέμα, ένα όνει-
ρο, ένα έργο που δεν μπόρεσε 
να πραγματοποιήσει. Φαινόταν 
δύσκολο για τεχνικούς λόγους.
Σχεδίαζε να φτιάξει ένα Σταυ-

ρό μεγάλων διαστάσεων και να 
τοποθετηθεί στην κορυφή του 
Αη Βασίλη. Θα ήταν ορατός 
από όλη τη γύρω περιοχή. Το 
βράδυ θα φωτιζόταν από ηλε-
κτρικές λάμπες, ρεύμα όμως 
δεν υπάρχει εκεί.
Τώρα με την εξέλιξη των φω-

τοβολταϊκών ο φωτισμός φαί-
νεται εύκολος.

• Μηχανολόγοι ηλεκτρολό-
γοι, πολιτικοί μηχανικοί και αρ-
χιτέκτονες υπάρχουν. Μήπως 
αν η ιδέα αρέσει να κάνουν μια 
μελέτη έστω πρόχειρη να δούμε 
που βρισκόμαστε.

ΑΘΑΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

«ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»
ΑΓΓΛΙΚΑ - ΓΑΛΛΙΚΑ
Ειρήνη Τσελέντη

Εκμάθηση με διαδραστικό πίνακα
Εντατικά μαθήματα
Όλα τα πτυχία

Αγγλικά: LOWER - PROFICIENCY
Γαλλικά: DELF (A1 - A2 - B1 - B2)

DALF (C1 - C2)
Καστέλλια - Τηλ. 6936724342

ντικά βιβλία. Αναμένουμε να 
μεταφέρουμε και τη βιβλιοθή-
κη της Άννας Συνοδινού 5.000 
τόμοι περίπου ήδη μεταφέραμε 
1.000 τόμους, οπότε ο εμπλου-
τισμός θα είναι μεγάλος και 
ποιοτικός.
Περιμένουμε ότι πολύ συγ-

χωριανοί μας θα βοηθήσουν 
να μεγαλώσει η βιβλιοθήκη 
προσφέροντας λίγα ή πολ-
λά βιβλία. Θα είναι μοναδι-
κή σε όγκο και ποιότητα και 
θα βοηθήσει και όλα τα γύρω 
χωριά. Το ενδιαφέρον του Το-
πικού Συμβουλίου, του Προ-
έδρου Σπύρου Κουτρούμπα, 
του Τάκη Ζαχ. Μακρή και του 
Νίκου Σκουρτιά είναι μεγά-
λο και η βοήθειά τους μεγάλη 
επίσης. Ο αντιδήμαρχος Νίκος 
Μολιώτης ανταποκρίνεται θε-
τικά στην προσπάθειά μας και 
υπολογίζουμε στην περαιτέρω 
βοήθειά του.

Τα οικονομικά της Βιβλιοθήκης

Κ Ρ Ε Ο Π Ω Λ Ε Ι Ο Ν

ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ
Ντόπια Κρέατα

Μοσχάρια - Χοιρινά - Αρνιά
Ελεύθερης Βοσκής

ΚΑ ΣΤΕΛ ΛΙΑ - Τηλ. 22650 91883
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Το θέμα του Δημοτικού Σχολείου
στο Δήμο Δελφών

(Συνέχεια από τη σελίδα 4)

ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Μετά από προσπάθεια αρκε-

τών χρόνων, τελικά οι γυναί-
κες του χωριού μας αποχτούν 
τον ιδιόκτητο δικό τους χώρο.
Αφού αγόρασαν το οικόπε-

δο, το καλοκαίρι έθεσαν τον 
θεμέλιο λίθο εγκαινιάζοντας 
με τις ευλογίες του ιερέα μας 
μια νέα εποχή για την ιστορία 
του συλλόγου. Ήδη ο τσιμε-
ντένιος σκελετός είναι έτοι-
μος και γίνονται οι αναγκαίες 
προσχώσεις του γύρω χώρου. 
Σίγουρα στην τελική του μορ-
φή το κτίριο και ο γύρω χώρος 
θα είναι ένα στολίδι για το χω-
ριό μας.
Με επιτυχία έγινε φέτος το 

καλοκαίρι η ετήσια εκδήλωση 
που συγκέντρωσε όλους τους 
συγχωριανούς μας και άλλους 
φίλους. Νοστιμότατες πίτες, 
καλή μουσική και τραγούδια 
άναψαν το κέφι και ο κόσμος 
χόρεψε και διασκέδασε όσο 
μπορούσε.

(με οικονομικά ωφέλη) από 
εμπλεκόμενους στην «ολοκλή-
ρωση του έργου......
Ζητάμε:
Να διερευνηθεί η δυνατό-

τητα επιστροφής των όποιων 
χρημάτων πιθανά απαιτηθούν 
από το Δήμο, στην Τοπ. Κοινό-
τητα Καστελλίων ώστε αυτά, 
με ευθύνη από το Τοπικό Συμ-
βούλιο και σε συνεργασία με 
τις Τεχνικές υπηρεσίες του 
Δήμου να τοποθετηθούν στα 
έργα για τα οποία προοριζό-
ταν (δηλαδή στην ολοκλήρω-
ση του Σχολείου). Η Τοπική 
Κοινότητα, οι Δημότες μας 
απαιτούμε την όσο το δυνα-
τόν πιο γρήγορη διαλεύκανση 
του συγκεκριμένου ζητήματος 
χωρίς να υπάρχουν οι οποιεσ-
δήποτε σκιές.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΑΣ ΠΡΟΣΥΠΟ-
ΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΤΟΠΙΤΕΣ 
ΜΑΣ.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος 

κάλεσε το Συμβούλιο να απο-
φασίσει σχετικά με το θέμα 
αυτό
Το Συμβούλιο, μετά από δια-

λογική συζήτηση, αφού άκου-
σε την εισήγηση-πρόταση του 
Προέδρου και έλαβε υπόψη 
του τα ανωτέρω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1.- Εγκρίνει ως έχει την ανω-

τέρω εισήγηση-πρόταση του 
Προέδρου.

2.- Επισυνάπτεται συγκεκρι-
μένη δήλωση με υπογραφές 
κατοίκων Τ.Κ. Καστελλίων που 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
της παρούσας απόφασης.
Η Απόφαση αυτή έλαβε 

αύξ. αριθμό 14 /2016.
ΔΗΛΩΣΗ - ΜΑΡΤΥΡΙΑ

Κατοίκων Καστελλίων Φωκί-
δος προς κάθε αρμόδια αρχή

Καστέλλια, 20-05-2016
Εμείς οι κάτοικοι του χωριού 

Καστέλλια Φωκίδος, άνθρωποι 
που ζούμε στο χωριό για πολ-
λές δεκαετίες, από τη γέννηση 
μας και ο χώρος του Σχολείου 
είναι για μας καθημερινός από 
τα παιδικά μας χρόνια.

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ
ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΑ

Α. Ότι τα περισσότερα από 
αυτά που αναφέρονται στην 
1» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ, με ημερομηνία 
Δεκέμβριος 2010, του έργου 
«Βελτίωση του χώρου πληρο-
φορικής - λαογραφίας Δημοτι-
κού Σχολείου Καστελλίων Δή-
μου Γραβιάς» ήταν και είναι 
παντελώς ανυπόστατα.
Αναλυτικά όσον αφορά τις 

αφανείς εργασίες.
1. Δεν υπήρχαν ποτέ βόθροι 

διαστάσεων όπως αναφέρο-
νται, ούτε παρεμφερών, ούτε 
από σκυρόδεμα, ούτε από 

άλλο υλικό, δεν καθαιρέθηκαν 
ποτέ και δεν κατασκευάστη-
καν ποτέ νέοι, ούτε των ίδιων 
διαστάσεων, ούτε άλλων.

2. Δεν υπήρξε ποτέ, ούτε 
καθαιρέθηκε τοιχίο από οπλι-
σμένο σκυρόδεμα διαστάσε-
ων 60Χ80εκ. + 40Χ10εκ. και 
μήκους 262μ. Το τοιχίο της 
περίφραξης που καθαιρέθη-
κε ήταν από τσιμεντόλιθους 
συν ένα σενάζ 12εκ. περίπου, 
ύψους 4-5 τσιμεντόλιθων και 
πλάτους 1ος τσιμεντόλιθου. 
Πάνω από το τοιχίο υπήρχε 
κιγκλίδωμα ή αλλού συρματό-
πλεγμα ύψους 1ος μέτρου πε-
ρίπου. Η ύπαρξη του και η κα-
θαίρεση του δεν ήταν σε όλη 
τη περίμετρο του χώρου.

3. Δεν υπήρχαν 3 παλαιά κτί-
σματα εντός του χώρου, ούτε 
υπήρξαν ποτέ. Οι διαστάσεις 
που αναφέρονται είναι φα-
νταστικές. Υπήρχε ένα μικρό 
κτίριο, παλαιό μαγειρείο, από 
τσιμεντόλιθους.

4. Δεν καθαιρέθηκαν, ούτε 
κατασκευάστηκαν σκαλοπά-
τια, ούτε από σκυρόδεμα, ούτε 
από άλλο υλικό, ούτε εσωτερι-
κά, ούτε εξωτερικά του κτιρί-
ου. Αυτά που υπήρχαν πριν το 
2010, εκεί που υπήρχαν υπάρ-
χουν και σήμερα τα ίδια

5. Δεν υπήρχε στον προαύ-
λιο χώρο τσιμεντοστρωμένη 
επιφάνεια και μάλιστα 493,2 
τετραγωνικά πάχους 20 εκ. η 
οποία τάχα καθαιρέθηκε.

6. Δεν αντιληφθήκαμε ποτέ 
καθαίρεση σοβάδων εντός ή 
εκτός του κτιρίου.
Β. Η ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΣ αυτή να 

χρησιμοποιηθεί σαν:
1. Αίτημα για την άμεση συ-

ζήτηση του θέματος στο Δημο-
τικό Συμβούλιο.

2. Μαρτυρία προς κάθε αρ-
μόδια υπηρεσία για τη σύντα-
ξη και έλεγχο της επιμέτρησης 
και την επιτροπή παραλαβής 
του έργου για τις δικές της 
ενέργειες.

3. Μαρτυρία προς το Δημο-
τικό Συμβούλιο για τη λήψη 
των αποφάσεων του.

4. Μαρτυρία προς κάθε δι-
καστική και ελεγκτική αρχή για 
τη διαλεύκανση του θέματος 
και την απόδοση ευθυνών.
Γ. Είμαστε στη διάθεση κάθε 

αρχής για οτιδήποτε χρεια-
στεί.

Οι Υπογράφοντες.
(Ακολουθούν 69 υπογραφές 

κατοίκων)
Το Συμβούλιο αφού άκου-

σε τον Αντιδήμαρχο και αφού 
είδε την αριθ. 14/2016 απόφα-
ση της Τ.Κ. Καστελλίων, μετά 
από διαλογική συζήτηση,
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

1. Να στηρίξουμε και να 
αποδεχτούμε τη με αριθμό 
4/14/20.5.2016 απόφαση του 

Τοπικού Συμβουλίου Καστελ-
λίων και την από 20/5/2016 
Δήλωση - Μαρτυρία των κα-
τοίκων,

2. Να ζητηθεί από τη Διεύ-
θυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Δελφών να μας 
γνωρίσει, εντός μηνός, από 
σήμερα, τις ενέργειες της και 
τα αποτελέσματα α) της συ-
σταθείσας Επιτροπής Επανε-
λέγχου - Επιμετρήσεων του 
έργου και β) της πρόσκλησης 
για επιτόπια αυτοψία στο 
έργο όλων των εμπλεκομέ-
νων,

3. Τα αποτελέσματα των 
ερευνών της Διεύθυνσης Τε-
χνικών Υπηρεσιών και η από 
5°* /2016 έγγραφη καταγγελία 
του κ. Δημητρίου Μπάκα, με 
αριθ. πρωτ. 10859/12.5.2016, 
να διαβιβαστούν στην Εισαγ-
γελία Πρωτοδικών Άμφισσας 
για δικαστική διερεύνηση,

4. Να ενημερωθεί για την 
εξέλιξη του έργου η εταιρεία 
«Κτιριακές Υποδομές ΑΕ» 
(πρώην ΟΣΚ),

5. Να αξιώσει ο Δήμος από 
την ανάδοχο εταιρεία το ποσό 
που τυχόν τον ζημίωσε με το 
συγκεκριμένο έργο
Στην παρούσα απόφαση 

μειοψήφισαν οι Δ.Σ. Α. Μα-
νανάς και Χρ. Σεγδίτσα, διότι 
θεωρούν παράτυπη την δια-
δικασία με την οποία ήρθε το 
θέμα στο Δ.Σ., αφού δεν υπάρ-
χει ακόμη η απάντηση της επι-
τροπής που διερευνά το θέμα, 
ώστε να υπάρχουν τα πραγμα-
τικά δεδομένα.
Την απόφαση υπερψήφισε 

και ο Πρόεδρος της ΤΚ Καστελ-
λίων κ. Κουτρούμπας.
Αφού συντάχτηκε το παρόν 

υπογράφεται
Ο Πρόεδρος
Ο Γραμματέας

Τα Μέλη
Ακριβές απόσπασμα
Αμφισσα 08.06.2016

Ο Πρόεδρος
ΧΑΡ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ. ΧΑΜΗΛΟΣ
Βιο τεχνία Κουφωμάτων Αλουμινίου

Σιδηροκατασκευές
ΚΑ ΣΤΕΛ ΛΙΑ - Τηλ. 22650 91727 - 92080

Μέχρι και τα τε λευταία 
προπο λεμικά χρόνια η Κηφι-
σιά, το Δαφνί, η Χελιδονού 
και τόσες άλλες εκ κλησίες 
αφιερωμένες στην Παναγία, 
εντός και εκτός των Αθηνών, 
διατηρούσαν μακραίωνη θρη-
σκευτική παράδοση. Γιόρτα-
ζαν την Απόδοση Κοιμήσεως 
της Θεοτόκου, τα γνωστά 
μας Εννιάμερα της Παναγί-
ας, στις 23 Αυγούστου.
Ελάχιστα έχει ιστορη θεί 

αυτή η μακραίωνη πα ράδοση 
των Αθηνών, κα τά την οποία 
γιόρταζαν οι εκκλησίες που 
ήταν χαρα κτηρισμένες Σω-
τήρες.
Πλούσια στοιχεία συ-

ναντάμε σε όσα έχει γρά ψει 
ο Δημ. Γρ. Καμπούρογλου, 
ο οποίος δεν πα ρέλειπε 
να τονίζει ότι στις Σωτή-
ρες (Παναγίες) των Αθηνών 
συμπεριλαμβανό ταν και ο 
περικαλλής ναΐσκος της Γορ-
γοεπηκόου, ο οποίος ατυχώς 
ονομάσθη κε Άγιος Ελευθέρι-
ος μόλις το 1863.
Από τα μοναστήρια των 

Αθηνών ίσως τον πλέ ον επί-
σημο πανηγυρισμό τελούσε 
το Δαφνί.
Όλοι οι Αθηναίοι, ακόμη 

και οι ετερόδοξοι, κατευ-
θύνονταν προς τη Μονή 
Δαφνιού μέσω της Ιεράς 
Οδού. Νόμιζε κανείς, γρά-
φει ο Δ. Καμπούρογλου, ότι 
αναγεννιόταν η περί φημη 
πομπή των Ελευσί νιων, βλέ-
ποντας την ατέ λειωτη σειρά 
των κάρων να οδεύει προς το 
Δαφνί. Ωστόσο, αυτές οι νε-
ότερες πομπές είχαν τα δικά 
τους χαρακτηριστικά, όπως 
οι βιολιτζήδες που τραγου-
δούσαν το πατροπαράδο το 
«Σεργιάνι ‘ναι στη Σεργιανή 
και στη Μεντέλη μέ λι / και στο 
Δαφνί κρύο νε ρό που πίνουν 
οι άγγελοι». Σεργιανή ήταν 
η Καισα ριανή και Μεντέλη η 
Πε ντέλη. Και συνέχιζαν με το 
«Κυρά Χρυσοδαφνιώτισσα, 
μεγάλη σου είν’ η χάρη / με 
το ψηφί, με το ρηγλί, με το 
μαργαριτάρι».
Δεν παρέλειψε, όμως, ο 

Καμπούρογλου να κατα-
δικάσει εμμέσως και τη συ-
νήθεια των προσκυνητών να 
χρησιμοποιούν καλά μια για 
να ρίχνουν ψηφίδες από τα 

περίφημα ψηφιδω τά της μο-
νής και να τις κρα τούν ως 
ανάμνηση της επί σκεψης 
τους και φυλαχτό!
Αλλά και η ιστορι κή μονή 

της Σα λαμίνος έως τον 18ο 
αιώνα φαίνεται ότι αποκα-
λείτο Σωτήρα και ευτυχώς 
διατήρησε την πα ράδοση και 
εορτάζει στις 23 Αυγούστου. 
Η σύνδεση της μονής με την 
Αθήνα ήταν άρρηκτη, αφού 
απο τελούσε το καταφύγιο 
των Αθηναίων αλλά και των 
Μεγαρέων στους δύσκο λους 
χρόνους της Τουρ κοκρατίας 
και της Επα νάστασης. Με 
το πέρασμα των ετών, την 
πληθυσμια κή υπερσυγκέ-
ντρωση στην Αθήνα και την 
καθιέρω ση νέων ηθών και 
εθίμων, η γιορτή της Απο-
δόσεως άρχισε να χάνει την 
αίγλη της. Πρώτα στην Κηφι-
σιά, όπου επικράτησε η εορ-
τή Κοιμήσεως της Θεοτόκου 
και σταδιακά στους άλ λους 
τόπους.
Ακόμη και στην επί σης 

ιστορική εκκλησία της Χρυ-
σοκαστριώτισσας στην Πλά-
κα επικράτησαν τα νέα ήθη. 
Έως και τη δε καετία του 
1970οΝαόςτης Χρυσής Πα-
ναγίας του Κά στρου, δηλαδή 
της Ακρό πολης, γιόρταζε στα 
Εννιά μερα της Θεοτόκου. 
Κάπο τε αυτός ο ναός δεχό-
ταν τις μεγαλύτερες τιμές.
Όπως έγραψε ο Ν. Γιοκα-

ρίνης τον παλιό καιρό, όταν 
γιόρταζε ακόμη στις 23 Αυ-
γούστου, περιφερό ταν γύρω 
από τον ναό το πάνσεπτο 
εικόνισμα της και «μόνον οι 
ετοιμοθάνα τοι δεν παρίστα-
ντο εις την τελετήν».
Ο θρύλος ήθελε τους χρι-

στιανούς να παίρνουν την 
εικόνα από το Κάστρο για 
να τη σώσουν και ως εκ θαύ-
ματος εκείνη να επι στρέφει 
στον τόπο της συμ φοράς, 
για να τον προστα τεύσει. 
Άλλος θρύλος ήθε λε τις μα-
νάδες να πετούν τα βρέφη 
τους από την Ακρόπολη για 
να αποφύ γουν το γιαταγάνι 
των απί στων και την Πανα-
γία να τα σώζει. Ήθελαν τη 
Χρυσοκαστριώτισσα να τα 
πα ραλαμβάνει στην αγκαλιά 
της σώα, αβλαβή, άσπιλα και 
αμόλυντα.

Τα Εννιάμερα της Παναγίας
και οι αθηναϊκές παραδόσεις
Οι εορταστικές εκδηλώσεις σε μονές και εκκλησίες

Από τον Ελευθέριο Σκιαδά

ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
Χορευτικό δημοτικό τραγούδι σε ρυθμό Συρτό. Το τραγουδούσε 

η Ζωή Ευθυμίου Χαλατσά και καθιερώθηκε.
Από την συλλογή του Χρ. Δ. Χαλατσά.
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Αγαπητά «Κ.Ν.»,
Παλιότερα το χωριό μας 

εξουσίαζε απόλυτα τα περιφε-
ρειακά του όρια και ήσαν αυτά 
βορειοδυτικά με την Καλοσκο-
πή και πέραν αυτών με τη Σε-
γδίτσα, βορεινά με το Οινοχώ-

ρι τον Αποστολιά τον Μπράλο 
και το Παλιοχώρι. Ανατολικά 
έφταναν ως το Δαδί και Νό-
τια με τη Γραβιά τη Βέργιανη 
και τη Σεγδίτσα. Σήμερα όλοι 
αυτοί οι γείτονες λυμαίνονται 
από λίγο σε πολύ το χώρο μας 
αυτόν, τελείως αυθαίρετα και 
ανενόχλητα.
Μια και δεν είναι η κατάλλη-

λη εποχή για αναγνώριση της 
εδαφικής αυτής κυριαρχίας 
του χωριού μας, καλό θα ήταν 
και από λόγους καθαρής γε-
ωπολιτικής, να επιμεληθούμε 
την σηματοδότηση του εδαφι-
κού μας χώρου. Το λόγο έχουν 
οι αρμόδιοι Τοπικοί μας παρά-
γοντες.
Ευχαριστώ για τη φιλοξενία
Παναγιώτης Κ. Κοτσιμπός

ΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΗ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΟΔΗ

Περάσαμε ένα απίθανο 
απόγευμα τον Αύγουστο στα 
Καστέλλια στη δράση για τα 
παιδιά που οργάνωσε ο Πολι-
τιστικός Σύλλογος του χωριού.
Ακόμα γελάμε!
Το προαύλιο του παλιού 

σχολείου ζωντάνεψε από τα 
γέλια, τις φωνές, τα τραγού-
δια και τα παιχνίδια δεκάδων 
παιδιών. Μαζί με τη Λιλή Γάτη 
ενώσαμε τα βιβλία και τα πα-
ραμύθια μας διασκεδάζοντας 
μαζί με τα παιδιά (και τους 
γονείς!)
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης 

παρουσιάστηκε έκθεση με τα 
κείμενα και τις ζωγραφιές της 
Καστελλιώτικης συγγραφικής 
ομάδας "Παραμυθένια παι-
διά".
Ξεκινήσαμε με αφήγηση 

μιας ιστορίας για το διάσημο 
φάντασμα του χωριού, τον 
Λιαράκη. Στη συνέχεια με τη 
βοήθεια ενός μισοκαμμένου 
χάρτη, ξεκίνησε ένα τρελό κυ-
νήγι θησαυρού. Μάθαμε στοι-
χεία της τοπικής ιστορίας και 
διασκεδάσαμε αναζητώντας 
τον Θησαυρό του Καπετάν Πε-
ταλούδα γύρω από το σχολείο 
και την εκκλησία. Τι τρεχαλητό 
ήταν αυτό!
Όλα ξεκίνησαν όταν σώσαμε 

από τις φλόγες τον Χάρτη του 
Θησαυρού. Μετά από μελέτη 
ανακαλύψαμε τα ίχνη που είχε 
αφήσει ο Πειρατής στα πιο 
απίθανα σημεία!
Όταν έγινε η ανακάλυψη του 

θησαυρού στο παλιό μας σχο-
λείο, σε όσους συμμετείχαν 
στη δράση μοιράστηκαν παι-
δικά βιβλία. Στόχος η προώθη-
ση της φιλαναγνωσίας καις το 
χωριό μας.
Στη δράση αυτή συνέβαλε 

και το Μουσείο Σχολικής Ζωής 
και Εκπαίδευσης.
Ακολούθησε ένας πρωτότυ-

πος διαγωνισμός τραγουδιού 
όπου τα αγόρια αγωνίστηκαν 
εναντίον των κοριτσιών. Οι 
διαιτητές ακόμη αν βγάλουν 
άκρη για το ποιος νίκησε.
Έγιναν ακόμη αγώνες τσου-

βαλοδρομίας και αβγοδρομί-
ας και τα παιδιά σημείωσαν 
νέα Παν-Καστελλιώτικα ρεκόρ 
που μπορεί να μην οδήγησαν 
σε πρόκριση στους Ολυμπια-
κούς Αγώνες, αλλά σίγουρα 
μας διασκέδασαν πολύ!
Στο τέλος κανείς δεν έλε-

γε να φύγει, παρά μόνο όταν 
έπεσε για τα καλά νύχτα.
Μας άρεσε τόσο που του 

χρόνου λέμε να το κάνουμε δι-
ήμερο! Και μάλιστα έχουν πέ-
σει πολλές ωραίες ιδές που θα 
εμπλουτίσουν το πρόγραμμα!

Πάρτι Νεολαίας
Για την προετοιμασία του 

φετινού πάρτι δούλεψαν μι-
κροί και μεγάλοι, και πραγ-
ματικά δημιούργησαν ένα 
πολύ φιλόξενο χώρο. Την πα-
ράσταση έκλεψε βεβαίως το 
μεγάλο πανό που ζωγράφισαν 
τα παιδιά με την καθοδήγηση 
της Λιλής Γάτη. Ωραίες ιδέες 
υπήρξαν γενικότερα για τα 
καθίσματα και τη διακόσμηση 
του χώρου.
Εργάστηκαν εθελοντικά πολ-

λοί συγχωριανοί μας, αλλά νο-
μίζω πως θα έπρεπε να υπάρ-
χει μεγαλύτερη συμμετοχή. 
Ας αφήσουμε για λίγο την 
αγαπημένη μας καρέκλα στο 
καφενείο!
Προσωπικά πάντως εξακο-

λουθώ να έχω πολλές ενστά-
σεις για τη μουσική που επιλέ-
γεται. Βεβαίως και θα πρέπει 
αν ακούγονται σε ένα τέτοιο 
πάρτι και οι πρόσφατες επι-
τυχίες. Αλλά το επί ώρες ατέ-
λειωτο γκουπ γκουπ δε νομίζω 
πως έχει σχέση με τον …πολι-
τισμό. Θα πρέπει να αναζητη-
θούν ισορροπίες.
Ακόμη περισσότερες ενστά-

σεις έχω για την ώρα έναρξης 
που αποκλείει πολύ κόσμο 
από το πάρτι και προωθεί ένα 
είδος διασκέδασης που μάλ-
λον κι αυτό δεν ταιριάζει με 
τον πολιτισμό! 

Πανηγύρι
Τα καλύτερα πάντως ακού-

στηκαν για τις μουσικές -εορ-
ταστικές εκδηλώσεις που δι-
οργάνωσαν τόσο ο Σύλλογος 
Γυναικών, όσο και ο Πολιτιστι-
κός Σύλλογος. Ρουμελιώτικο 

γλέντι, παρέες που χορεύουν, 
μεζεδάκια, κέφι.
Οι όμορφες γιορτές είναι 

όλο και πιο απαραίτητες στις 
δύσκολες μέρες που περνάμε.

Βιβλιοθήκη
Το χωριό μας, συνεχίζοντας 

την παράδοσή του στα γράμ-
ματα αποκτά τη μεγαλύτερη 
βιβλιοθήκη της περιοχής, χάρη 
κυρίως στη μεγάλη δωρεά βι-
βλίων από τον Δημήτρη Χ. Χα-
λατσά, αλλά και τη σημαντική 
δουλειά από τον Πρόεδρο του 
Συλλόγου Αθανάσιο Γραμμα-
τικό, τον Ευάγγελο Κωτσίκη, 
τον τριαντάφυλλο Ελευθερί-
ου, που δούλεψαν αθόρυβα 
και με μεράκι για να τοποθε-
τήσουν και να ταξινομήσουν 
τα βιβλία που βρίσκονται στο 
Παλιό μας σχολείο.

Καταστήματα
Τα μαγαζιά του χωριού μας 

δούλεψαν πολύ καλά το κα-
λοκαίρι και το αξίζουν! Άρι-
στη εξυπηρέτηση, πολύ καλές 
τιμές, γευστικότατοι μεζέδες. 
Κανένας δεν υστερεί κι έτσι 
όλοι φέτος κάναμε ένα γύρο 
του χωριού που μας γέμισε με 
λίγα παραπανίσια κιλά!
Εξαιρετικό και το παντοπω-

λείο, εξυπηρετεί χειμώνα – 
καλοκαίρι τα Καστέλλια, τους 
κατοίκους και τους επισκέπτες 
του.

Αρχαιολογικοί χώροι
Να δω αν ποτέ θα αξιωθού-

με να δούμε ταμπέλες που να 
επισημαίνουν τους αρχαιο-
λογικούς χώρους του χωριού. 
Τόσο δύσκολο είναι;

ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΟΦΟΡΟΣ

(Συνέχεια από τη σελίδα 1)

βιβλιοθήκης από κάθε περιττό έντυπο, τοποθέτηση κατά 
ομοειδείς κατηγορίες (π.χ. φιλοσοφικά, ιστορικά, λογοτε-
χνικά κλπ.), απογραφή τους και αρίθμηση τους κατά το σύ-
στημα της βιβλιοθηκονομίας και μέριμνα για την περαιτέρω 
λειτουργία της. Ας ελπίσουμε για τη μελλοντική λειτουργία 
του μοναδικού αυτού πνευματικού ιδρύματος που στολίζει 
το χωριό μας, ότι την περαιτέρω διαχείριση θ’ αναλάβει ο 
Δήμος, υιοθετώντας την ως Δημοτική Βιβλιοθήκη.

ΕΠΙ ΤΕΛΟΥΣ

ΤΑΒΕΡΝΑ
«Η ΜΙΡΑΝΤΑ»

 Ευχάριστο περιβάλλον, καλή εξυπηρέτηση
Η αίθουσα διατίθεται για συνεστιάσεις

Βασίλειος Νάκο - Καστέλλια

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΝ
Γ. Αντιπάτη

Πρώην Ευθυμίου Αποστολόπουλου

Εγχώρια προϊόντα αρίστης ποιότητοςΕγχώρια προϊόντα αρίστης ποιότητος
Φιλική εξυπηρέτηση

ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ

Στιγμιότυπα από την εκδήλωση
για τα παιδιά
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1977 «Θόδωρος Αγγελόπουλος: Ταξίδι 
στην ιστορία», μια ματιά στην τριλογία «Ο 
θίασος» - «Μέρες του '36» - «Κυνηγοί».

1978 «Η Καγκελόπορτα», Διεθνές Φεστι-
βάλ Βενετίας

1982 «Το Φράγμα», Διεθνές Φεστιβάλ Βε-
νετίας

1986 «Κεκαρμένοι», Διεθνές Φεστιβάλ Βε-
νετίας

1993 «Τολμηρή Ιστορία», Φεστιβάλ Ταινιών 
Pescara, Καλύτερη Κινηματογραφική Μετα-
φορά Βιβλίου

1996 «Από το Διόνυσο Κάδμειο στον Οιδί-
ποδα», 7 ημίωρα δραματοποιημένα ντοκιμα-
ντέρ

1999 «Προπατορικό Αμάρτημα»
2002 «Όσο υπάρχει αλκοόλ...» «Χαιρέτα 

μας τον πλάτανο»
2004 «Τσίου...», Φεστιβάλ Κινηματογρά-

φου Θεσσαλονίκης, 3 Βραβεία
2008 «Κι ενώ το σκάφος εκινδύνευε», Φε-

στιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
2009 «Περί Έρωτος Λόγοι - Συμπόσιο του 

Πλάτωνα»

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΩΝ ΜΑΣ
ΜΕ ΒΗΜΑ ΤΗ ΓΡΑΦΙΔΑ

Συνεχίζοντας το συγγραφικό του έργο ο συγχωριανός μας Υπο-
πτέραρχος ε.α. κ. Παν. Κ. Παπαδάκης, έγραψε και κυκλοφόρησε 
τον Β΄ τόμο «Με βήμα τη γραφίδα» σε συνέχεια του Α΄ τόμου 
που αναφερθήκαμε σε προηγούμενο φύλλο των «Κ.Ν.».

Είναι ένα απάνθισμα επιλεγμένων δημοσιευμάτων και ανθο-
λογιών κριτικών την περίοδο 2012 – 2016. Αφορούν κυρίως εθνι-
κά θέματα στην αναζήτηση και διαφύλαξη της πολιτιστικής και 
ιστορικής μας κληρονομιάς, με απώτερο σκοπό την προκοπή της 
πατρίδας και του Ελληνισμού γενικότερα.

Η παρέα των παιδιών που 
γνωρίσαμε στην «Κούπα του 
Πτολεμαίου –Περιπέτεια στο 
Πόρτο Ράφτη» ταξιδεύει για 
τον Δεκαπενταύγουστο στη 
Λέρο.
Θα γνωρίσουν καινούργιους 

φίλους και θα ζήσουν μια επι-
κίνδυνη περιπέτεια, αφού θα 
βρεθούν αντιμέτωποι με μια 
αδίστακτη συμμορία για ένα 
έγγραφο μοναδική σημασίας 
για την ιστορία του νησιού.
Το μυθιστόρημα αυτό που 

απευθύνεται σε παιδιά και 
νέους έχει ως στόχο μέσα από 
τον μύθο να μας γνωρίσει την 
ξεχωριστή ιστορία της Λέρου 
και να μας βοηθήσει να ανα-
καλύψουμε τις ομορφιές της.
Βεβαίως είναι ένα μυθιστό-

ρημα γεμάτο καλοκαίρι, θά-
λασσα, ζήλιες και παιδικούς 
έρωτες, αλλά και ενηλίκους 
που συχνά φέρονται ως παι-
διά. Το βιβλίο απέκτησε δρα-
ματική επικαιρότητα μετά τα 
πρόσφατα γεγονότα με τους 
πρόσφυγες στη Λέρο και στο 
Φαρμακονήσι.
Ένας από τους ήρωές του 

είναι ο μικρός Ελίας, πρόσφυ-
γας από τη Συρία. Μαζί με την 
οικογένειά του θα γνωρίσουν 
το σκληρό πρόσωπο της επο-
χής αλλά και τη ζεστασιά της 

Ο σκηνοθέτης του «Εδώ Πολυτεχνείο», 
της «Καγκελόπορτας», των «Κεκαρμένων» 

ήταν το τιμώ-
μενο πρόσω-
πο στην Τελε-
τή Έναρξης 
του Φεστιβάλ 
Δράμας κι 
είχε τη γλυκύ-
τητα να συμ-
β ο υ λ ε ύ σ ε ι 
τους νέους 
σκηνοθέτες 
«να βάλουν τα 
δυνατά τους 
μόνοι τους κι 

αν έρθουν κι οι άλλοι (η Πολιτεία), καλοδε-
χούμενοι». Η τελετή έληξε μ' ένα 12λεπτο 
φιλμάκι αφιερωμένο στις ταινίες του, που 
είχε σκηνοθετήσει ο ίδιος και 
το οποίο, αν μη τι άλλο, ήταν 
αρκετά πολιτικό και αρκετά αι-
σθησιακό ώστε να βοηθήσει να 
μείνουν τα μάτια ανοιχτά για 
την πρώτη προβολή του Εθνι-
κού Διαγωνιστικού που έγινε 
στις 22.00 - 00.00.
Λίγα λόγια για τον συμπατριώ-
τη μας Δημήτρη Μακρή

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 
1937. Σπούδασε στο Universita 
degli Studi Internazionale στη 
Ρώμη και για πολλά χρόνια συ-
νεργάστηκε με διάφορες εται-
ρείες παραγωγής ταινιών στην 
Ιταλία, σκηνοθετώντας κοινω-
νιολογικά, πολιτιστικά και περι-
βαλλοντικά ντοκιμαντέρ, ταινί-
ες, εκπομπές και διαφημιστικά.
ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ
1974 «Εδώ Πολυτεχνείο», Διεθνές Φεστι-

βάλ Βενετίας
1975 «Η Απαγωγή του Φανφάνη»

αλληλεγγύης και της φιλίας.
Ένα αισιόδοξο μήνυμα για 

τους δύσκολους καιρούς που 
ζούμε.

Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΗΣ ΛΕΡΟΥ
Περιπέτεια στο νησί της Άρτεμης

Τιμητική Διάκριση στον Δημήτρη Μακρή

ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΑΣ ΑΠΕΣΤΕΙΛΑΝ
  ΕΥΡΩ
Παναγιώτης Σπύρου Σίμος Αθήνα 30
Παπα-Χαράλαμπος Κουτρούμπας Καστέλλια 50
Παναγιώτης Ι.Παπαϊωάννου Π. Φάληρο 20
Ιωάννης Αθ. Μακρής Καστέλλια 20
Πλανητέρου - Κεφαλά Μαίρη Αθήνα 50
Ντινιακού -Καψή Δήμητρα Αθήνα 50
Μακρής Παναγιώτης Ιωάννου Λαμία 50
Κορδά - Κουσουρή Ευθυμία Ελαιώνας 30
Ευάγγελος Δημ. Τσακνιάς Αθήνα 20
Λούκας Ι. Δούκας Λαμία 20

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του 
Πολιτιστικού Συλλόγου Καστελλίων
Πρόεδρος:  Αποστολοπούλου Γεωργία
Αντιπρόεδρος:  Παππάς Ιωάννης
Γραμματέας:  Σκουρτιά Ντίνα 
Αναπληρωτής γραμματέας:  Παπαδάκης Αρης
Ταμίας:  Γάτη Ζωή
Αναπληρωτής ταμίας:  Μπαλή Λένα
Μέλος:  Καρακώστας Ιωάννης

ΚΤΕΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΖΩΗ ΛΙΑΠΗ
Λ. Ανθούσας 24

Τηλ. 210-6666668
Κάθε μέρα 08:00 - 20:00

www.ikteopallinis.gr

Για τους συγχωριανούς έκπτωση 10%
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